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АНОТАЦІЯ 

Юферова Г. В. Музичні комп’ютерні технології в комунікаційних 

процесах у сучасній українській музиці. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

за фахом 17.00.03 «Музичне мистецтво». – Національна музична академія 

України ім. П.І. Чайковського, Київ, 2021. – Сумський державний педагогічний 

університет ім. А.С. Макаренка, Суми, 2021. 

На початку ХХІ століття використання електронних технологій у 

музичному мистецтві набуло глобального поширення. З ними пов’язано 

створення і виконання різностильової музики, опрацювання нотного тексту, 

озвучування партитур, укладання нотних збірок, проведення музикознавчих 

досліджень тощо. На процес укорінення інформаційних технологій у 

музичному мистецтві вплинули фактори, які спровокували зміну у 

функціонуванні всієї музичної галузі, серед них – цифрова обробка як 

принципово новий засіб оброблення даних; упровадження у професійну 

практику технологічних систем і апаратних засобів; застосування нового 

інструментарію творчості. Своєю чергою, введення у практику музиканта 

комп’ютера і цифрових технологій назавжди змінило парадигми творчості і 

комунікації. 

Попри активне вивчення історії, теорії і практики музично-інноваційної 

сфери іноземними та вітчизняними науковцями (І. Гайденко, М. Голубенко, 

В. Громадін, Л. Дис, Р. Заріпов, Е. Міранда, А. Моль, І. Пясковський, 

І. Ракунова, К. Фадєєва, Т. Холмс та інші), обрана тема дослідження «Музичні 

комп’ютерні технології в комунікаційних процесах у сучасній українській 

музиці» на сьогодні є недостатньо вивченою. Її актуальність пов’язана з 

розробкою теоретичних положень, узагальненням та поглибленням наукових 

знань щодо сфери музичних комп’ютерних технологій. Ця сфера визначена як 

система знань і комунікативних практик, що пов’язана з використанням 
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сучасних персональних електронно-обчислювальних машин як одного з 

інструментів музичної творчості та комунікації. 

Мета роботи – визначити роль музичних комп’ютерних технологій у 

комунікаційних процесах у сучасній українській музиці. З огляду на це 

сформульовано завдання. 

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. 

У першому розділі «Музично-інформаційний простір другої половини ХІХ 

– першої половини ХХ століття» досліджено історію музично-інноваційної 

сфери. Відповідно до запропонованої періодизації історичного розвитку 

музично-інноваційної сфери, визначено основні фактори, які сприяли її 

формуванню на підготовчому етапі (1857–1995). Серед виявлених характерних 

ознак прогресивного етапу (1945–1990) – утворення перших студій електронної 

музики, пошуки нової парадигми виконавства з використанням технічних 

засобів та введення комп’ютерних технологій у композиторську практику. 

Таким чином, на тлі процесу проникнення інноваційних технологій у музичне 

мистецтво у другій половині ХХ століття було виявлено сферу музичних 

комп’ютерних технологій. 

У розділі також вивчено основні інтеграційні складові українського 

музично-інформаційного простору у ХХ столітті. Зауважено на видатному 

значенні пошуково-творчої діяльності представників авангардного 

українського мистецького середовища першої половини століття, досягненнях 

українських винахідників та кібернетиків, а також згадані новаторські ідеї 

київських музикознавців щодо інформатизації музичної сфери у другій 

половині ХХ століття. Наведені факти доводять значущість внеску української 

спільноти в розвиток музично-інноваційної сфери та формування системи 

музичних комп’ютерних технологій. 

У другому розділі «Методологічні аспекти дослідження музичних 

комп’ютерних технологій» узагальнено матеріали зарубіжних наукових праць і 

систематизовано дослідження вітчизняних музикознавців щодо використання 
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комп’ютерних технологій в музичному мистецтві. Розроблено теоретичні 

положення для подальших досліджень. У цьому контексті сформульовано 

концепцію музичних комп’ютерних технологій таким чином: теоретична 

основа музичних комп’ютерних технологій ґрунтується на наукових знаннях з 

музичної інформатики та є частиною музикознавчих знань. Запропоновано 

закріпити назву «музичні комп’ютерні технології» як найбільш відповідну 

назву інноваційної ланки сучасного музичного мистецтва. Визначено п’ять 

напрямів музичних комп’ютерних технологій (мультимедійні, нотографічні 

технології, технології програмування звуку; цифрові звукові технології 

(аудіотехнології); технологія віртуальної студії (VST). А також удосконалено 

класифікацію програмного забезпечення; оновлено систематизацію 

мультимедійного і спеціалізованого програмного забезпечення, поширеного в 

практиці музиканта (визначено види програмних засобів відповідно до 

напрямів музичних комп’ютерних технологій). Встановлено взаємозв’язок між 

системою музичних комп’ютерних технологій і процесами музичної 

комунікації. Виявлено, що новоутворена інноваційна сфера пов’язана з 

чинниками, які спровокували зміни парадигми творчої практики окремого 

музиканта. Висловлено припущення, яке перевірено у наступних розділах, що 

музичні комп’ютерні технології як система не тільки забезпечує результати 

впровадження та використання інноваційних методів, а й сприяє активізації та 

інтенсифікації процесів взаємодій у музичному мистецтві на різних 

комунікаційних рівнях. 

Для дослідження процесів музичної комунікації обрано методологію, яка 

спирається на загальну теорію інформації (Д. Урсул, К. Шеннон); математичну 

теорію зв’язку (К. Шеннон); теорію інформаційної естетики (А. Моль); теорію 

музичної комунікації (О. Берегова, О. Якупов). 

У третьому розділі «Дослідження сучасних моделей музичної 

комунікації: теоретичні та практичні аспекти» експериментальним шляхом 

досліджено процеси музичної комунікації на прикладі моделей 

«Аранжувальник – Слухач», «Композитор – Видавництво», «Викладач – 
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Студент». Підтверджено гіпотезу, що з використанням музикантами 

комп’ютерного програмного забезпечення процеси музичної комунікації 

зазнали перетворень. Доведено, що розширення ряду складових елементів 

комунікаційного процесу відбулося за рахунок появи в ньому техніко-

інформаційних ланок, які надали процесам музичної комунікації ознак 

інтерактивності. Іншою характерною ознакою досліджених комунікаційних 

процесів виявилася комунікативна властивість (діалогічний характер взаємодій) 

з превалюванням суб’єктивного чиннику. 

Поглиблено розуміння музичної комунікації як складної структури 

завдяки доведеним фактам взаємодій на внутрішньо-особистісному та 

інтерактивному рівнях, усередині професійного музичного середовища, а також 

на рівні взаємодії музикантів з іншими професійними групами. 

У четвертому розділі дисертації «Музичні комп’ютерні технології як 

інструмент музикознавчого аналізу творів сучасних українських композиторів» 

відтворено на практиці за єдиним аналітичним методом комунікаційний процес 

«Композитор – Музичний аналітик». За допомогою музикознавчого аналізу 

пізнана художня логіка камерних творів сучасних українських композиторів: 

О. Войтенка («Homo fugens»), А. Загайкевич («The Mithe: K.S.»), групи авторів 

Cherny / Tuchynska / Yuferova («Spinning Universe»). У результаті вдалось 

з’ясувати, що проаналізовані твори демонструють авторські способи 

художнього моделювання руху, часу і простору. Комп’ютерні технології, які 

забезпечили спектроморфологічний аналіз методом слухової сонології 

Л. Торесена (The Aural Sonology) та візуалізацію динамічного профілю твору, 

використано в комплексі з традиційними засадами музикознавчого аналізу. 

Доведено, що такий аналітичний метод рівною мірою відповідає вимогам 

вирішення завдань дослідника акустичних та електроакустичних творів. А 

використання музичних комп’ютерних технологій у процесі пізнання 

художньої логіки різних за технікою створення музичних композицій, є 

важливим об’єктивним чинником успішного результату музикознавчого 

 



6 
 
дослідження. Таким чином, доведено доцільність використання музичних 

комп’ютерних технологій у музикознавчому дослідженні. 

Висновки роботи містять підсумки дослідження та окреслюють 

перспективи подальшого розвитку теми. Зроблено висновок, що музичні 

комп’ютерні технології задіяні у процесах музичної комунікації і 

використовуються у композиторській, виконавській практиці, музикознавчій та 

музично-педагогічній діяльності. Встановлено наявність закономірних 

результатів функціонування музичних комп’ютерних технологій як системи, 

яка інтегрована з процесами музичної комунікації. Серед них: прискорення 

процесу сприйняття і розуміння інформації, реакції та породження смислів у 

слухацькому середовищі; оновлення засобів і форм музичного висловлення; 

забезпечення новим інструментарієм творчості і комунікації; розширення 

професійної компетентності музикантів; інтеграція сучасної української 

музичної культури у світовий медіапростір. Таким чином, доведено глобальну 

роль музичних комп'ютерних технологій в комунікаційних процесах у сучасній 

українській музиці. 

У Додатках містяться таблиці з історії музично-інноваційної сфери, 

теорії і практичного використання музичних комп’ютерних технологій; 

ілюстрації матеріалу досліджень, а також інформаційні довідки до підрозділу 

1.1 та 1.3 першого розділу та список публікацій автора. 

Ця робота не вичерпує всіх особливостей об’єкту досліджень і не вирішує 

всі теоретичні питання. Сфера музичних комп’ютерних технологій є 

перспективним напрямом досліджень і потребує подальших наукових розвідок. 

Ключові слова: електроакустична композиція, музикознавчий аналіз, 

музична комунікація, музичні комп’ютерні технології, музично-інноваційна 

сфера, просторова локалізація звуку, спектроморфологічний аналіз звукових 

об’єктів, українська музика, Ambisonics, Aural Sonology. 
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SUMMARY 

Yuferova Hanna. Music computer technologies in communication 

processes of modern Ukranian music. – A Qualifying Research Thesis with The 

Copyrights of a Manuscript. The dissertation for obtaining a qualification of a 

candidate of arts on a specialty 17.00.03 – «Musical Art». – Petro Tchaikovsky 

National Music Academy of Ukraine. – Kyiv, 2021. – Sumy State Pedagogical 

University named after A. S. Makarenko. – Sumy, 2021. 

ABSTRACT 

At the beginning of the XXI century, the use of electronic technologies in 

musical art has become global. Electronic technologies are associated with such 

processes as music creation and multi-style music performance, musical text 

creation, musicological research and so on. The process of information technology 

rooting in the musical art has been influenced by some factors that have provoked 

changes in the functioning of the entire music industry: digital processing as a 

fundamentally new way of data processing; technological systems and hardware 

usage in professional practice; application of new tools of creativity. The 

introduction of various digital technologies and personal computers into the 

musician's practice have forever changed the paradigms of creativity and 

communication. 

The topic «Music computer technologies in communication processes in 

modern Ukrainian music» is relevant for scientific research despite the active study 

of the history, theory and practice of music innovation sphere of foreign and 

ukrainian scientists (I. Gaidenko, M. Golubenko, V. Gromadin, L. Dys, R. Zaripov, 

E. Miranda, A. Moles, I. Pyaskovsky, I. Rakunova, K. Fadeeva, T. Holmes and 

others). It involves the development of theoretical positions, generalization and 

deepening of scientific knowledge in the sphere of music computer technologies, 
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which is defined as a system of knowledge and communication practices associated 

with the use of modern personal computers as one of the tools of musical creativity 

and communication. For the first time, the role of music computer technologies as a 

system in communication processes in Ukrainian music is studied. 

The purpose of Dissertation is to determine the role of music computer 

technologies in communication processes in contemporary Ukrainian music. 

The first chapter of the Dissertation «Music and information space of the 

second half of the XIX – first half of the XX century» explores the history of music-

innovation sphere. The main factors that contributed to its formation at the 

preparatory stage (1857–1995) were identified in this context in accordance with the 

proposed periodization of the historical development of the music-innovation sphere. 

The characteristic features of the progressive stage (1945–1990) are the following: 

the formation of the first studios of electronic music, the establishment of a new 

paradigm of performance using technical means and the introduction of computer 

technology in the practice of composition. Thus, against the background of the 

process of pervasion of innovative technologies into the musical art in the second half 

of the XX century, the field of music computer technologies was discovered. The 

main integration components of the Ukrainian music and information space are 

studied. In Dissertation also marked the outstanding value of search and creative 

activity of the representatives of the avant-garde Ukrainian artistic environment in the 

first half of the XX century. The focus is on achievements of Ukrainian inventors and 

cybernetics, as well as on Kyiv musicologists’ innovative ideas of music practice in 

the second half of the twentieth century. The facts presented in the study confirm the 

significant contribution of the Ukrainian community to the global development of 

music and innovation. The problem of methodology of music computer technologies 

research is raised in the work. 

The Second chapter «Methodological aspects of the study of music computer 

technologies» summarizes the materials of foreign scientific works and systematizes 

the research of Ukrainian musicologists on the use of computer technologies in 

musical art, developed theoretical provisions for further research. 
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Materials of foreign and Ukrainian scientific works are studied and 

generalized. The concept of music computer technologies is formulated and tested. 

The meaning of the concept is that the field of computer music technologies is based 

on scientific knowledge of music computer science, closely intertwined with the 

elements of the system of musicological knowledge and is an integral part of 

musicology. It was found that at the intersection and partial coincidence of musical 

informatics and musicology operates an innovative field of music, which is based on 

digital technologies as one of the tools of creativity and communication. It is 

proposed to establish the term «musical computer technologies» as the most 

appropriate to the name of a separate part of the musical art. In addition, there are 

five directions of music computer technologies defined, as well as software classes 

for musician practice, types of specialized computer programs and their purposes. 

The relationship between the system of music computer technologies and the 

processes of music communication has been established. It consists in the fact that 

music computer technologies provide the results of the introduction and use of 

innovative methods. At the same time, music computer technologies simultaneously 

influence the processes of interaction at different communication levels (from auto-

communication to intercultural). 

A methodology was chosen to study the processes of musical communication. 

It is based on the general theory of information (D. Ursul, C. Shannon); mathematical 

theory of communication (C. Schannon); theory of information aesthetics (A. Moles), 

the theory of musical communication O Beregova, O. Yakupov). 

In the Third chapter «Research of modern models of musical communication: 

theoretical and practical aspects» the processes of musical communication were 

studied experimentally on the example of the models «Arranger – Listener», 

«Composer – Publisher», «Teacher – Student». As a result, the hypothesis has been 

confirmed that with the use of computer software by musicians the processes of 

musical communication have undergone transformations. It is proved that the 

expansion of the number of constituent elements of the communication process 

occurred due to the appearance of technical and information components in it. Such 
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components brought the signs of interactivity to the processes of musical 

communication. Another characteristic feature of the communication processes that 

were studied was the communicative property of interactions, their dialogical nature. 

And also the predominance of the subjective factor was observed. The applied and 

information functions of music computer technologies in communication processes 

are determined. There was focused an attention on importance in ensuring the 

spiritual and creative activity of society. It is established that music computer 

technologies are involved in communication processes of modern Ukrainian music. 

They are used in composition, performance practice, musicology and music 

pedagogy. And they influence the processes of musical communication. The 

existence of results of the functioning of music computer technologies as a system, 

among them, has been confirmed: expediting the process of perception, 

understanding of information and reaction and generation of meanings in the listening 

environment; updating the expressive means and forms of musical language; 

updating tools for music creation, musical text edition and method of presenting the 

composition; expanding the professional competencies of musicians, thanks to the 

renewing of musicological research tools, changing the paradigms of composers’ and 

performing practice, musical and pedagogical activity; modern Ukrainian musical 

culture integration into the world media space. 

It was revealed that the system of music computer technologies is involved in 

providing informational and applied functions of musical communication. 

Understanding of musical communication as a complex structure was deepened. The 

facts of interactions at the internal-personal and interactive levels, within the 

professional musical community, as well as at the level of interaction of musicians 

with other professional groups has been proven. 

The communication process «Composer – Music Analyst» is reproduced in 

practice by a single analytical method. Computer technologies, combined with 

traditional principles of musicological analysis, are used in dissertation for 

musicological analysis for the purpose of definitions of the artistic value of chamber 

works by contemporary Ukrainian composers – A. Voytenko («Homo fugens»), 
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A. Zagaykevych («The Mithe: K.S.») and groups of authors: 

Cherny / Tuchynska / Yuferova («Spinning Universe»). As a result, it was found that 

the analyzed works demonstrate the author's methods of artistic modeling of 

movement, time and space. The Acousmographe sound editor provided an analysis of 

the dynamic profile of each work. And also Aural Sonology plugin provided the 

possibility of spectromorphological analysis of musical tissue using the L.Toresen's 

method The Aural Sonology to understand the complex internal processes of 

compositions. It was proved that thіs analytical method equally meets the 

requirements of solving the problems researching acoustic and electroacoustic works 

(with score and without it). And the use of music computer technologies in the 

process of consciousness the artistic logic of musical compositions, created by 

different techniques is an important factor in the successful outcome of musicological 

research. 

The final conclusion is that there are natural results of the functioning of music 

computer technology as a system that is integrated with the processes of musical 

communication, such as: accelerating the process of perception and understanding of 

information, reaction and generation of meanings in the listening environment; 

updating the means and forms of musical expression; providing new tools for 

creativity and communication; expanding the professional competence of musicians; 

integration of modern Ukrainian musical culture into the world media space. Thus, 

the global role of music computer technologies in communication processes in 

contemporary Ukrainian music is proved. 

The research of the sphere of music computer technologies does not cover all 

the features of the phenomenon and does not solve all the theoretical issues, so it 

requires further scientific research. 

Keywords: Ambisonics, Aural Sonology, electro-acoustic composition, music 

computer technologies, musical communication, musicological analysis, sound 

object`s spectromophological analysis, spatial localization of sound, sphere of 

musical innovation, Ukrainian music. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. На тлі тотальної 

інформатизації суспільства музичне співтовариство демонструє швидку 

адаптацію до нових інструментів діяльності. Активне використання 

комп’ютерних технологій у музичній практиці набуло значного поширення за 

останні двадцять років в Україні. Музична композиція та виконавство, 

музикознавча та музично-педагогічна діяльність є сферами сучасного 

музичного мистецтва, які пов'язані з використанням електронних технологій. 

Це підтверджено поширенням різностильової музики, яка створюється, 

презентується, зберігається та розповсюджується за допомогою комп’ютерних 

програм, а також підкріплено можливістю генерувати й озвучувати нотний 

текст, відновлювати рукописи, укладати та редагувати нотні збірки, проводити 

музикознавчі дослідження та експертні оцінювання, враховуючи об’єктивні 

дані. Уведення у практику музиканта персонального комп’ютеру з можливістю 

використання різноманітних цифрових технологій назавжди змінило парадигми 

музичної творчості і комунікації. 

Дослідженню музичного мистецтва в контексті розвитку електронних 

засобів комунікації та вивченню музично-інноваційної сфери присвячені 

численні роботи іноземних і вітчизняних науковців (О. Берегова [11; 12], 

М. Голубенко [51], В. Громадін [54], Л. Дис [63; 65], Р. Заріпов [74–78], 

В. Камінський [84], Е. Міранда [261; 262; 263], А. Моль [131; 132], 

І. Пясковський [152; 155; 156; 157], Т. Холмс [253]). Музичні комп’ютерні 

технології як новий інструментарій творчості були темою дослідження 

С. Пучкова. Проблемам використання комп’ютерних технологій у 

композиторській практиці присвячені праці І. Гайденка [38], І. Ракунової [159], 

Т. Тучинської [188], К. Фадєєвої [192]. Але наукові дослідження щодо 

визначення ролі музичних комп’ютерних технологій в комунікаційних 

процесах у сучасній українській музиці до сих пір не проводилися. Така 

прогалина пов’язана, насамперед, з невизначеністю місця музичних 
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комп’ютерних технологій у музикознавстві та недостатньою розробленістю 

теоретичної бази, що не тільки уповільнює розуміння специфіки сучасних 

процесів музичної комунікації, а і стримує розвиток українського музичного 

мистецтва. 

Актуальність наукового дослідження сфери музичних комп’ютерних 

технологій пов’язана з визначенням її як системи знань і комунікативних 

практик, що пов’язана з використанням персонального комп’ютера як одного з 

інструментів музичної творчості та комунікації. Це надає можливість 

подальшого вивчення сфери як системного явища, яке інтегроване у процеси 

музичної комунікації та впливає на сучасний розвиток українського музичного 

мистецтва. 

Основні положення та висновки дисертації є передумовою для активізації 

наукового дискурсу щодо проблематики музично-інноваційної сфери, її історії, 

теорії та практики. Вибір теми дисертаційного дослідження «Музичні 

комп’ютерні технології в комунікаційних процесах у сучасній українській 

музиці» зумовлений цілеспрямованим вивченням інноваційної сфери задля 

визначення і розуміння векторів подальшого її розвитку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано на кафедрі української музики та музичної 

фольклористики згідно з планом науково-дослідницької роботи кафедри. Тему 

дисертації затверджено рішенням Вченої ради НМАУ ім. П.І. Чайковського 

(протокол засідання № 6 від 18 січня 2013 року) та перезатверджено (протокол 

засідання № 2 від 26 вересня 2017 року). Її зміст відповідає темі № 17 

«Інноваційні процеси у музиці» відповідно до перспективного тематичного 

плану науково-дослідної діяльності НМАУ імені П. І. Чайковського на 2015–

2020 роки. 

Мета дисертаційного дослідження – визначити роль музичних 

комп’ютерних технологій у комунікаційних процесах у сучасній українській 

музиці. Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань: 
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1. Дослідити історію музично-інноваційної сфери та визначити основні 

фактори її формування і характерні ознаки розвитку, що привели до 

виникнення явища музичних комп’ютерних технологій в Україні й світі. 

2. Узагальнити знання щодо праць зарубіжних науковців з осмислення та 

впровадження електронної техніки в практику музиканта та систематизувати 

знання щодо досліджень українських музикознавців з інновацій музичної 

творчості. Розробити теоретичні положення для подальшого дослідження сфери 

музичних комп’ютерних технологій. 

3. Дослідити експериментальним шляхом комунікаційні процеси 

«Композитор – Видавництво», «Аранжувальник – Слухач», «Викладач – 

Студент», визначаючи функції музичних комп’ютерних технології у процесах 

комунікації та характерні ознаки взаємодій. З’ясувати художньо-творчі 

завдання музиканта, вирішення яких потребує використання комп’ютерних 

технологій (і яких саме). 

4. Відтворити на практиці за єдиним аналітичним методом з 

використанням музичних комп’ютерних технологій комунікаційний процес 

«Композитор – Музичний аналітик» на прикладі камерних (у тому числі й 

електроакустичних) творів сучасних українських композиторів («Homo Fugens» 

О. Войтенка, «The Mith IV: K.S.» А. Загайкевич, «Spinning Universe» групи 

авторів Cherny / Tuchynska / Yuferova) та пізнати художню логіку творів. 

5. Довести доцільність використання музичних комп’ютерних технологій 

у музикознавчому дослідженні, перевіряючи такі гіпотези: 

– використання музичних комп’ютерних технологій у процесі пізнання 

художньої логіки різних за технікою створення композицій є важливим 

об’єктивним чинником успішного результату дослідження. 

– оснований на комплексному підході аналітичний метод із використанням 

традиційних засад музикознавчого аналізу в поєднанні зі 

спектроморфологічним аналізом методом слухової сонології (The Aural 

Sonology) Л. Торесена рівною мірою є ефективним у аналізі 
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електроакустичних творів (із нотною партитурою та без неї) і композицій для 

акустичних інструментів. 

Об'єктом дослідження є сфера музичних комп’ютерних технологій. 

Предметом дослідження є роль (значення) музичних комп’ютерних 

технологій у комунікаційних процесах у сучасній українській музиці. 

Матеріалом дослідження обрано авторські проекти, реалізовані на базі 

КМАМ ім. Р.М. Глієра; скан-копія рукопису партитури твору «The Lady of 

Shallot» британського композитора початку ХХ століття С. Рутема (Розділ 3), 

камерні твори сучасних українських композиторів: електроакустичний твір 

А. Загайкевич «Мithe IV: К. S.» для скрипки та електроніки, твір О. Войтенка 

«Homo Fugens» для двох фортепіано та одного виконавця; електроакустична 

композиція «Spinning Universe» із використанням просторової локалізації звуку 

групи авторів: Cherny / Tuchynska / Yuferova (Розділ 4). 

Методологічну основу дослідження становлять базові принципи таких 

наукових теорій: теорія пізнання (взаємозв’язок і взаємозумовленість явищ і 

процесів, історизм, науковість), загальна теорія інформації (Д. Урсул, 

К. Шеннон (C. Schannon); математична теорія зв’язку (К. Шеннон 

(C. Schannon); теорія інформаційної естетики (А. Моль); теорія комунікації 

(О. Шарков); теорія музичної комунікації (О. Берегова, О. Якупов). А також 

наукові концепції: динамічного профілю музичного твору (В. Бобровський, 

В. Цуккерман), пізнання художньої логіки музичного твору (І. Пясковський). 

Теоретичну базу дисертації складають наукові праці, які можна 

систематизувати таким чином: 

• праці з історії, теорії і практики музично-інноваційної сфери та 

дослідження музичних комп’ютерних технологій – І. Гайденко [201], Л. Дис 

[65], П. Живайкін [204], Р. Заріпов [74; 75], В. Камінський [84], А. Карнак 

[87], Є. Кущ [110], Е. Міранда (E. Miranda) [260; 261; 262; 263], С. Пучков 

[148], І. Ракунова [159; 160], Ю. Терентьєв [182], К. Фадєєва [192]; 

А. Харуто [200], Т. Холмс (T. Holms) [253]; 
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• праці, присвячені художній та музичній комунікації, проблемам музичного 

мистецтва в контексті розвитку електронних засобів комунікації – 

О. Берегова [12], С. Безклубенко [9], В. Глушков [45], Л. Гнатюк [49], 

М. Голубенко [51], В. Громадін [54], Н. Данченко [57], Л. Дис [63], І. Єргієв 

[67], Р. Заріпов [76; 77], Л. Кияновська [92], І. Кондратенко [98], 

І. Корсакова [102], Ю. Лошков та М. Калашник [119], А. Моль [132], 

І. Пясковський [152], Т. Ткач [183], В. Фукс [210]; 

• праці з історії та сучасних проблем української музики – О. Берегова [11], 

І. Довжинець [62], А. Загайкевич [71; 72], Г. Карась [86], Л. Корній та 

Б. Сюта [101], І. Пясковський [153], О. Рощенко [163]; 

• праці, присвячені проблемам музичної мови, логіки художнього мислення, 

музичного хронотопу – М. Арановський [5], Н. Герасимова-Персидська [42; 

43], О. Зінькевич [80], Є. Назайкінський [139], І. Пясковський [154], 

Т. Тучинська [188], А. Ходос [202; 203], В. Холопова [206], Ю. Холопов 

[204], В. Ценова [207], С. Шип [220]; 

• праці, присвячені методам музикознавчого аналізу – В. Бобровський [14], 

Г. Консон [100], Л. Мазель [121], Є. Назайкінський та Ю. Рагс [138], 

В. Цуккерман [208]; і різним підходам – М. Арановський (семіотичний) [5], 

І. Пясковський (комплексний) [152], В. Фомін [199] (системний); 

• науковий доробок з техніки сучасної композиції та методів її аналізу –

К. Волнянський [35], Е. Денисов [60], Л. Заттра (L. Zattra) [278], Т. Когоутек 

[95], Я. Ксенакіс [107], Л. Лейпсон [114], Е. Міранда (E. Miranda) [260], 

Л. Торесен (L. Thoresen) [274; 275], А. Смирнов [172; 181], Д. Cмоллі 

(D. Smalley) [271], А. Стоянова [175], Т. Тучинська [185; 186], Л. Хіллер 

(L. Hiller) та Л. Айзексон (L. Isaacson) [252], П. Шеффер (P. Schaeffer) [268]; 

• праці з методології музикознавства та проблемних питань сучасної 

термінології – Н. Гуляницька [55], І. Котляревський [104], О. Кулапіна 

[108], Є. Лобзакова [115], В. Медушевський [127], Є. Морєва [133], 

Є. Назайкінський [137], Т. Чередніченко [211];  
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• праці з історії і теорії музичної акустики – А. Ананьєв [2; 3], Г. Гельмгольц 

[41], М. Герзон (М. Gerzon) [249], Є. Ковальчик [94], Н. Лоштин [120], 

Дж. Тазбір (J. Tazbir) [272]; 

• праці з історії і теорії інформатики та кібернетики, інтегративних вимірів 

музики і кібернетики – І. Бекман [10], Н. Вінер [31; 32], Р. Гіляревський [44], 

В. Глушков [45, 46], Р. Заріпов [78], В. Ешбі (W. Ashby) [237], К. Лавріщева 

[111], Б. Малиновський [122; 123], І. Пясковський [155]; О. Фазилова [193]; 

• наукові джерела з історії винаходів, розвитку електротехніки, розробки 

електромузичного інструментарію – В. Волошин та Л. Федорчук [36], 

Ж. Дарі [59], П. Коллінз (P. Collins) [243], Є. Кущ [110], В. Леонтьєв [113], 

Т. Холмс (T. Holms) [253]; 

• праці, присвячені використанню комп’ютерних технологій в освітньому 

середовищі – А. Бондаренко та В. Шульгіна [200], Л. Дис [204], І. Приходько 

[211], К. Станіславська [174]; икористанню в суміжних науках – соавтори: 

В. Биков та М. Шишкіна [199], Т. Бодненко та Н. Русіна [18], Є. Моісеєнко 

та Є. Лаврушина [130]; 

• філософсько-естетичні джерела – М. Бахтін [8], Р. Брузгенє [24], Ю. Борев 

[22], М. Гайдегер (M. Heidegger) [201; 250], І. Кант [85], Ю. Лотман [118], 

Ю. Холопов [205], Г. Щедровицький [222]. 

Методи дослідження. Міждисциплінарні зв’язки, які виникли завдяки 

інформатизації музичного мистецтва, зумовили принципово недостатній обсяг 

знань щодо музичних комп’ютерних технологій у межах тільки музикознавчої 

науки. Тому для розкриття теми дисертації стало доцільним звернення до 

підходів і методів суміжних наук. Застосовано загальнонаукові методи 

дослідження – аналіз і синтез, експеримент, спостереження, опис, узагальнення, 

абстрагування. Використано такі типи індуктивного судження, як посилання на 

авторитет, за аналогією, причинно-наслідкове. Гіпотетично-індуктивний метод 

дозволив висунути гіпотези і на основі окремо розглянутих випадків довести їх 

чинність та сформулювати загальні положення. 
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Ефективну взаємодію та синтез методів різних наук забезпечив 

системний підхід, який дав можливість виявити результати закономірного 

введення інноваційних методів у музичне мистецтво і представити сферу 

використання музичних комп’ютерних технологій як окрему систему; дозволив 

зрозуміти загальну структуру, окреслити вектори розвитку, визначити класи 

програмних засобів та види мультимедійних і спеціалізованих комп’ютерних 

програм для музикантів. Функціональний підхід дозволив визначити, яку роль 

музичні комп’ютерні технології відіграють у комунікаційних процесах, що 

відбуваються в сучасній українській музичній культурі. Хронологічний та 

семантичний підходи використано для вивчення енциклопедичних даних з 

історії фізики, акустики, математики, інформатики, а також історії технічних 

винаходів, історії мистецтв, історії музики. Використання системно-

історичного підходу дозволило з'ясувати фактори, що вплинули на формування 

музичних комп’ютерних технологій, визначити етапи розвитку. Інформаційний 

підхід надав змогу вивчати об’єкт, спираючись на інформаційні аспекти 

(використання бібліотек, електронних наукових баз мережі Internet) і робити 

висновки на основі використання тільки найновіших знань. Структурний підхід 

використано для створення наочного матеріалу: таблиць, графіків, схем. Для 

вивчення процесів музичної комунікації використано метод створення описової 

моделі. Суб’єктно-об’єктна дослідницька парадигма дозволила відокремити 

техніко-інформаційні ланки інтерактивного процесу музичної комунікації.  

Для аналізу камерних творів з метою пізнання художньої логіки в 

четвертому розділі піддався випробуванню аналітичний метод, оснований на 

комплексному підході. В ньому поєднано традиційні засади музикознавчого 

аналізу і спектроморфологічний аналіз методом слухової сонології Л. Торесена. 

Для досягнення дослідницьких і творчих рішень автором були 

використані можливості таких програмні засобів: Acousmographe, Adobe 

Acrobat Pro, Adobe Audition, Cubase, Reaper (Ambisonics Plug-in), Finale, 

Microsoft Word, VOCA. 
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Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше в 

українському музикознавстві: розроблено періодизацію історії музично-

інноваційної сфери; визначено основні фактори її формування та характерні 

ознаки розвитку; виявлено інтеграційні складові українського музично-

інформаційного простору у світовий медіапростір у ХХ столітті; узагальнено 

знання щодо експериментальної наукової діяльності вітчизняних музикознавців 

у другій половини ХХ століття; систематизовано знання щодо досліджень 

українських науковців з історії, теорії і практики музично-інноваційної сфери, 

зокрема музичних комп’ютерних технологій; розроблено теоретичні положення 

щодо музичних комп’ютерних технологій: сформульовано концепцію, 

запропоновано визначення як системи, названо п’ять напрямів; визначено 

функції музичних комп’ютерних технології у процесах комунікації (прикладна 

та інформаційна); підтверджено відповідність випробуваного аналітичного 

методу вимогам до вирішення завдання з пізнання художньої логіки 

акустичних та електроакустичних творів (з партитурою та без неї); доведено 

доцільність використання музичних комп’ютерних технологій у 

музикознавчому дослідженні; виявлено закономірні результати функціонування 

музичних комп’ютерних технологій як системи; доведено глобальну роль 

музичних комп’ютерних технологій у комунікаційних процесах у сучасній 

українській музиці. 

А також розроблено методику творчих проектів для дослідження 

комунікаційних процесів «Аранжувальник – Слухач», «Викладач – Студент»; 

відновлено та підготовлено до видання та виконавського обігу забутий твір 

«The Lady of Shallot» британського композитора С. Рутема (C. Rootham); 

порушено проблему дослідження просторового звучання, реалізованого за 

допомогою технології Ambisonics. 

Удосконалено класифікацію програмного забезпечення для музикантів та 

оновлено систематизацію мультимедійного і спеціалізованого програмного 

забезпечення, поширеного в практиці музиканта (відповідно до напрямів 
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музичних комп’ютерних технологій визначено види програмних засобів, 

з’ясовано їх призначення). 

Подальшого розвитку набули наукові знання щодо музичної комунікації, 

теоретичні положення щодо музичних комп’ютерних технологій. 

Спектроморфологічний аналіз композицій методом звукової сонології 

Л. Торесена використано як складову музикознавчого аналізу. 

Практичне значення отриманих результатів дисертації полягає у 

можливості подальшого наукового дослідження музичних комп’ютерних 

технологій як системного явища. Випробуваний аналітичний метод 

музикознавчого аналізу може використовуватися у музикознавстві. 

Теоретичні положення і результати дослідження можуть бути 

використані у музично-педагогічній діяльності як теоретична та методична 

основа для розробки музично-інноваційних дисциплін, дисциплін із техніки 

композиції, аналізу творів, а також дисциплін історико-культурного циклу. 

Матеріали дисертації складають частину змісту дисциплін, які входять до 

навчального плану молодших бакалаврів («Основи музичної інформатики», 

«Основи комп’ютерного аранжування»), бакалаврів та магістрів («Комп’ютерні 

технології в музичному мистецтві») КМАМ ім. Р.М. Глієра. 

Використані авторами проаналізованих творів способи художнього 

моделювання руху, часу і простору є прикладом розробки і втілення творчих 

ідей для композиторів. Ці твори можуть стати складовою репертуару 

виконавців та використовуватися у мистецьких заходах. 

Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертації пройшли 

апробацію на базі циклової комісії «Музичні комп’ютерні технології» та 

кафедри гуманітарних та музично-інноваційних дисциплін КМАМ 

ім. Р.М. Глієра. З метою вивчення сучасних процесів музичної комунікації були 

проведені експериментальні проекти («Nototeka» та «Подвійне тестування 

співацького голосу за допомогою VOCA») за участю студентів і викладачів 

КМАМ ім. Р.М. Глієра та представників НТУУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». 
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Дисертація обговорювалася на засіданнях кафедри української музики та 

музичної фольклористики НМАУ ім. П.І. Чайковського, на міжнародних та 

всеукраїнських наукових, науково-теоретичних та науково-практичних 

конференціях, круглих столах, практикумах: «Молоді музикознавці України» 

(м. Київ, 3–5 січня 2013), «Асоба ў кантэксце сучасних сацыякультурных 

працесаў» (м. Мінськ (Білорусь), 12 листопада 2014), «Композитори і 

музикознавці Київської консерваторії у 1960–2010 роках» (м. Київ, 19 

листопада 2014), «Цифровий сутартінес» у рамках І Міжнародної конференції 

«Музика та звуковий дизайн в кіно / нових медіа» (м. Вільнюс (Литва), 28 

вересня – 3 жовтня 2015), «Мистецькі реалізації універсалій культури. Зміна 

смислів» (м. Київ, 25 жовтня 2015), «Трансформаційні процеси в культурі 

України: морфологічні, інституалізаційні, регіоналізаційні, комунікативні 

аспекти» (м. Київ, 6 березня 2015), «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в 

культурно-мистецьких рефлексіях» (2–3 листопада 2017), Міжнародні 

електроакустичні майстерні (м. Київ, 7–8 квітня 2017), «Проблеми виконавства: 

від теоретичного музикознавства до виконавської практики» (м. Київ, 20 

листопада 2019). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в наукових працях: 

шість одноосібних статей у фахових виданнях, затверджених МОН України за 

напрямом «мистецтвознавство»; одноосібна стаття в іноземному виданні. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів (13 підрозділів), висновків за розділами, висновку дисертаційного 

дослідження, списку використаних джерел (278 позицій, з них 41 іноземними 

мовами), додатків. Загальний обсяг роботи – 255 сторінок. Обсяг основного 

тексту дисертації становить 184 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

МУЗИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 

XIX – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ 

Музичні комп’ютерні технології (далі – МКТ) є невід’ємною складовою 

світового музичного мистецтва. Виникнення й поширення МКТ пов’язане з 

історією винаходів і інновацій, які проникали у музичне мистецтво та впливали 

на вектори його розвитку. Дослідження історії музично-інноваційної сфери1 

вимагає вивчення її окремих етапів. Це продиктовано необхідністю визначення 

основних чинників, які вплинули на процеси формування і стрімкого розвитку 

сфери у зв’язку з упровадженням персональних комп'ютерів і комп’ютерного 

програмного забезпечення в практику музиканта. 

Пропонуємо таку періодизацію історії музично-інноваційної сфери: 

• 1857–1945 роки – підготовчий етап формування; 

• 1945–1990 роки– прогресивний етап розвитку; 

• період 1991 рік – до нинішнього часу – новітній етап розвитку. 

Історичні передумови формування музично-інноваційної сфери в Україні 

тісно пов’язані з процесами, що відбувались у світі з другої половини 

ХІХ століття, і напряму від них залежать. Перші два етапи, підготовчий і 

прогресивний, розглянуто на прикладі подій, що відбувалися в Європі та США. 

Завданням дисертації не передбачено дослідження світової історії новітнього 

етапу розвитку. Натомість необхідно вивчити інтеграційні складові 

українського у світовий музично-інформаційний простір упродовж другої 

половини ХХ століття та дослідити сферу музичних комп’ютерних технологій в 

комунікаційних процесах у сучасній українській музиці. 

Розмаїття технологій, що використовуються сьогодні як у творчості, так і 

в діяльності музиканта загалом, не з’явилося водночас, а є ретельно 

1 Під музично-інноваційною сферою розуміємо межі поширення в музичному мистецтві 
нових методів, підходів, ідей, що надходять з інших галузей науки й техніки. 
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підготовленим історичним перебігом подій попередніх епох. Розглядаючи 

питання, пов’язані з музично-інформаційним простором, слід уточнити наше 

його розуміння. Беззаперечно, воно є складовою загально-філософського 

поняття простір. На думку музикознавця Г. Орлова, «простір являє собою таку 

саму універсальну і невід'ємну умову існування і досвіду, як час» [142, с. 222]. 

Поняття простір розроблялося Г. Лейбніцом («простір – добре фундоване 

(постійне, стійке. – Прим. авт.) явище» [196, с. 371]), І. Кантом (вважав, що 

«[п]ростір – це необхідне апріорне уявлення, що лежить в основі усіх зовнішніх 

споглядань» [85, c. 65]), К.–Ф. Гаусом (допускав, що простір має реальність 

поза нашим духом) [196] та іншими.  

Український науковець О. Сусська звертає увагу на те, що хоча 

традиційно-філософське визначення простору спершу базувалося на постулатах 

геометрії Евкліда, тобто мало розмірність, «[з] початком космічної ери, 

практичним використанням теорій А. Ейнштейна, геометрії М. Лобачевського, 

засобів електронної комунікації, з’явилось нове розуміння простору – без меж і 

кордонів» [177, с. 9]. А проникнення геометричних уявлень і образів у 

математичну теорію функцій спричинило утворення галузі функціонального 

аналізу, яка оперує поняттями нескінченновимірних функціональних просторів 

і вивчає її властивості й закономірності [47]. Це надало фізикам нових 

практичних можливостей у дослідженні Всесвіту.  

Філософи водночас осмислюють прояви людського існування в уявних 

нескінченновимірних просторах на кшталт музично-інформаційного. Згідно з 

М. Гайдегером, в Новий час людська свідомість вперше розпізнала простір як 

однорідну протяжність [201]. Філософ зауважував, що смислова основа цього 

слова вказує на дещо, вільне від перепон і перешкод. А характерною рисою цієї 

сутності є подія. Гайдегер писав: «розумне буття–у–світі є просторовим» [250, 

c. 110]. Оскільки людська присутність («буття–у») розмикає простір, природно 

його тлумачити як неосяжне нескінчене. З цього випливає розуміння музично-

інформаційного простору як нескінченої протяжності, у якій безперервно 
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відбуваються передача-прийняття та відображення повідомлень, пов’язаних із 

музичною практикою. 

1.1. Підготовчий етап формування музично-інноваційної сфери 

Для світового музично-інформаційного простору вважаємо переламним 

історичний період з 1857 по 1945 рік, оскільки саме в цей проміжок часу було 

закладено якісно новий фундамент сучасного розвитку світової музичної 

культури, зокрема й української як її складової. Відповідно до визначеної 

періодизації, період від винайдення першого пристрою для запису звукових 

коливань (1857) до появи технології запису на магнітну плівку (1945) є 

підготовчим етапом формування музично-інноваційної сфери. Визначимо його 

основні фактори, серед яких такі (Додаток А, Таблиця А.1): 

• виникнення й розвиток звукозапису; 

• наукове вивчення акустики та фізики звуку; 

• шлях розвитку від засобів зв’язку до електромузичного інструментарію; 

• естетичні орієнтири митців початку ХХ століття. 

Оглянемо зазначений проміжок часу в історичному розрізі, концентруючи 

увагу на визначених нами факторах і пов’язаних із ними подіях, які зумовили 

появу та стимулювали розвиток музично-інноваційної сфери. 

1.1.1. Передумови проникнення інноваційних технологій у музику 

Незважаючи на те, що початок підготовчого етапу, відмежований 1857 

роком, вважаємо за необхідне наголосити на наукових відкриттях більш ранніх 

років ХІХ століття. Хоча такі випадки були поодинокими, усе ж вони мали 

подальшу наукову і практичну розробку. Деякі пристрої стали джерелами 

конструктивних ідей, які з часом трансформуючись, знайшли своє інше 

втілення. 

Випередивши свій час, деякі феноменальні ідеї винахідника А. Кірхера 

(Athanasius Kircher (1602–1680), сучасника Ньютона, Галілея, Кеплера і 

Паскаля, знайшли своє продовження через століття. Можливості механічного 
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інструменту середини ХVІІ століття, Arca Musarithmica, який спроектував 

Кірхер, дозволяли отримувати задані заздалегідь тембри духових, струнних, 

ударних інструментів, і набирати мелодії вибраним тембром у межах 

фіксованого звукоряду, що за своєю суттю є прообразом найпростішого МIDI-

секвенсора2 [6]. Крім того, музично-ритмічну скриньку Arca Musarithmica 

Кірхера можна вважати передвісником музичних пристроїв, які б могли бути 

запрограмовані. Цей музичний пристрій винайдено для генерування 

різноманітних церковних гімнів шляхом об'єднання вибраних випадковим 

чином музичних фраз. Ідея автоматизації нотного запису (!) викладена 

Кірхером у роботі «Загальна музична стихія» («Musurgia Universalis», 1650). 

Він описав спеціальну машину, яка мала фіксувати в нотному записі спів 

птахів. У праці винахідника «Нова фонургія» («Phonurgia nova», 1673) вперше 

йдеться про дослідження ним звукового ефекту відлуння. Зовсім не типовий 

для ХVІІ століття пристрій Organum Mathematicum (математичний орган) 

Кірхер описував як апарат, що дозволяв виконувати порівняно нескладні 

арифметичні, геометричні та астрономічні обчислення. Такий апарат 

вважається прообразом перших комп’ютерів [238]. 

У XVIII столітті поширення набули різні види кібернетичних пристроїв 

(іграшок), щоправда сама назва з’явилася в середині ХХ століття. Це були 

автомати з чітко визначеною програмою – годинники, обладнані додатковими 

механізмами (наприклад, годинники майстерні англійського механіка 

Дж. Кокса (1723–1800) – «Павич», «Півень», «Сова»; годинник «яєчної фігури» 

І. Кулібіна (1735–1818) з мініатюрним іграшковим театром). До іншого виду 

належали автоматичні (заводні) іграшки (наприклад, моделі Вокансона, серед 

яких і фігура розміром з людину – «Флейтист», що відтворювала на справжніх 

музичних інструментах одинадцять мелодій). І насамкінець андроїди – ляльки з 

вбудованими в середину механізмами. Такі автомати (у тому числі й музичні) 

були здатні виконувати складні послідовності фіксованих дій. Ці пристрої 

2 Секвенсори – це різноманітні редактори музичних подій, які керують роботою 
мультимедійних звукових карт і синтезаторів за допомогою MIDI-команд. 
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стали першими роботами у світі. Ідеї кібернетичних пристроїв були підхоплені 

і згодом «знайшли застосування в ряді практично важливих систем і пристроїв» 

[37, с. 378–380]. 

Починаючи з середини ХVIII століття, активізувалось вивчення 

електрики як універсальної енергії. Виявилося, що у прихованому стані вона 

знаходиться всюди, а для її проявлення потрібен лише зовнішній поштовх. 

Експерименти, які довели, що залежно від складу і будови тіла, а також 

середовища, в якому розташоване це тіло, електричний струм або ніяк себе не 

проявляє, або його рушійна сила не має меж, привели до усвідомлення 

можливості керувати нею (перші електростатичні машини О. де-Геріка, 

Дж. Рамсдена, Ж. Ноллє, «тваринна» електрика Л. Гальвані, електрична 

батарея, гальванічний елемент А. Вольта тощо). 

Революційні відкриття в галузі науки і техніки відбулися до середини 

XIX століття. Серед численних інженерних розробок такі, як повітряний 

оптичний телеграф (1790) К. Шаппа, електрохімічний телеграф (1809) 

С. Земмерінга, електромагнітний телеграф (1830–1832) П. Шилінга, 

друкувальний телеграф (1838) С. Морзе, мультиплексне телеграфування 

Й. Гальске, Ю. Гінтля, В. Сіменса, Ф. Фрішена, Т. Едісона [59], а також 

розробка англійським математиком Ч. Беббіджем (Charles Babbage, 1792–1871) 

першої обчислювальної машини (1834), складання першої комп’ютерної 

програми (1843) А.–А. Байрон-Кінг Лавлейс з часом змінило систему 

суспільних відносин. 

1.1.2. Виникнення і розвиток звукозапису 

Хронологічне зіставлення та аналіз історичних подій за останні півтора 

століття в музично-інформаційному просторі дає змогу припустити, що відлік 

історії МКТ починається з 1857 року, коли французьким видавцем Е.-

Л. Скоттом де Мартінвілєм (Édouard-Léon Scott de Martinville, 1817–1879) був 

винайдений фоноавтограф. Цікаво, що історична першість серед 

звукозаписуючих пристроїв, якими обладнано всі сучасні звукозаписуючі 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82_%D0%B4%D0%B5
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студії, як і студії електронної музики, належить апарату, який не здійснював 

звукового відтворення (!), а лише дозволяв візуалізувати звукові коливання 

механічним способом3. Демонстрація Мартінвіллєм фоноавтографа спонукала 

поступову активізацію винахідницьких пошуків, спочатку дещо уповільнену в 

часі (десятиліття поміж глобальними винайденнями), а згодом таку, що набрала 

швидких обертів [273]. Через двадцять років, у 1877 році, американець 

Т. Едісон (Thomas Alva Edison, 1847–1931) сконструював перший повноцінний 

пристрій звукозапису – фонограф: людина вперше відтворила записаний звук.  

Своєрідною видозміною фонографа став грамофон, незалежно 

винайдений у 1877 році знову ж таки Т. Едісоном і французом Ш. Кро (Charles 

Cros, 1842–1888). Ознайомившись із роботами Кро, американський винахідник 

німецького походження Е. Берлінер (Emile Berliner, 1851–1929) удосконалив 

пристрій у 1887 році, замінивши дисками циліндри для записування і 

відтворення звуків. Основна перевага грамофону над фонографом – це 

поперечний запис, що забезпечував зниження спотворень у десятки разів, а 

також більш гучний звук (уже в перших моделях – у 16 разів, або на 24 дБ) і 

насамкінець легкість тиражування записаних зразків (не можливе за 

попередніми технологіями). Виготовлення грамофонів стало самостійною 

галуззю в Європі та США [253]. 

У 1907 році французька фірма «Брати Пате» (спочатку – «Company 

Generale Pathé Freres», згодом – «Pathé Freres», нині – «Pathé») представила 

патефон – портативний переносний різновид грамофона з прихованим рупором. 

Удосконалення грамофона дозволило досягти досить чистої передачі музичного 

звучання творів. Патефон був пристосований не лише для відтворення, а й для 

запису звуку. Конкуренцію патефонові складав винайдений на початку 1930-х 

років у Коломні апарат для відтворення фонограм «говорящая бумага» (рос.) 

(ГБ–8). Розробка належить інженерові Б. Скворцову, до якого пізніше 

3 Звукові коливання при співі або мовленні проходили через акустичний конус (він обертався 
вручну) та спонукали мембрану вібрувати, передаючи коливання голці, яка прокреслювала 
на кіптяві відмітки. 
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приєднався Б. Свєтозаров. Революційність методу полягала в тому, що для 

оптичного відтворення фонограм на паперовій стрічці, на відміну від 

кіноплівки, друкували не одну, а вісім звукових доріжок і розташовували їх 

паралельно. Відтворення запису за таких умов тривало безперервно понад 40 

хвилин [176]. 

Паралельно автор поширеної світом версії грамофона Е. Берлінер, якому 

також належать патенти на перший в світі вугільний мікрофон (1880), звукову 

платівку (1888) тощо, спільно з американською радіокомпанією RCA (Radio 

Corporation of America) у 1925 році створив перший серійний електрофон, який 

мав порівняно з попередниками інший принцип дії: механічні коливання голки-

звукознімача перетворювалися на електричні коливання, які проходили через 

підсилювач і завдяки електроакустичній системі перетворювалися на звук. 

Таким чином, з винайдення механічних звукових пристроїв (різних видів 

ранніх кібернетичних пристроїв) розпочався шлях до винайдення методів 

запису та відтворення звуку. Звукозаписуючі пристрої (фоноавтограф, 

фонограф, грамофон, патефон) фіксували і відтворювали звук механіко-

акустичним способом, який надалі був повністю витіснений електромеханічним 

способом (електрофон, шорінофон, «говорящая бумага»): зафіксовані звукові 

коливання перетворювалися через мікрофон у відповідні електричні струми, що 

впливають після їх посилення на електромеханічний перетворювач – рекордер, 

який перетворює змінні електричні струми за допомогою магнітного поля у 

відповідні механічні коливання [135]. 

На окрему увагу заслуговує магнітний принцип звукозапису. 

Розробляючи апарат для диктування, датчанин В. Поульсен (Valdemar Poulsen, 

1869–1942) винайшов електрично активовану технологію аудіозапису. 

Телеграфон Поульсена (Telegraphone, 1898) став першим магнітним 

записуючим пристроєм і засновником родоводу магнітофонів. Телеграфон 

записував звук на непокритому сталевому дроті, який обертався між полюсами 

електромагніту. Незважаючи на дуже слабкий вихідний аудіосигнал, здатність 

телеграфона робити запис тривалістю до 30 хвилин стала безумовною 
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перевагою пристрою. Інтерес видатного американського винахідника 

Л. Фореста (Lee De Forest, 1873–1961) і німця К. Штиллє (Kurt Stille, 1873–

1957) до телеграфона привів до значних удосконалень цієї технології в 1920-ті 

роки. Надалі інженер Ф. Пфлеумер (Fritz Pfleumer (1881–1945) у 1928 році 

запатентував новий носій запису, який міг фіксувати електричні аудіосигнали 

на папері або стрічці целулоїду, покритій магнітним порошком (оксидом 

заліза). Вдосконалюючи розробку в 1930 році, німецький виробник Allgemeine 

Elektrizitätsgesellschaft (AEG) випустив апарат, який увійшов в історію як 

магнітофон (Magnetophone). Винайдена німцями технологія запису на магнітну 

плівку використовувалася в межах Німеччини вже до 1945 року [253]. Тільки 

через десять років канадський винахідник Х. Кейн (Hugh Le Caine (1914–1977) 

сконструював багатоканальний магнітофон (Special Purpose Tape Recorder, 

1955) [84]. Зауважимо, що технології запису на магнітну плівку не тільки 

дійшли до нашого часу, але й активно вдосконалюються у сфері технологій 

резервного зберігання інформації. 

Зазначені винаходи мають історичне значення, оскільки звукозапис став 

одним із вирішальних чинників розвитку музичного мистецтва, який 

забезпечив інтенсифікацію обміну музичною інформацією та процес 

глобалізації музичних культур. Технології, на основі яких функціонували 

згадані в підрозділі винаходи, мали велике значення для подальшого розвитку 

звукозаписувальної галузі. З часом після модернізації вони знайшли 

застосування в комп’ютерному програмному забезпеченні. 

1.1.3. Наукове вивчення акустики та фізики звуку 

Античне знання про музику спиралося на математичне описання 

акустичних особливостей музичної практики. Серед авторів музично-

теоретичних трактатів були видатні математики: Евклід (IV століття до н.е.), 

Птолемей (II століття до н.е.), Ератосфен (276–196 роки до н.е.), Архіт (428–347 

роки до н.е.). Безумовно, таке трактування музики мало й противників. 

Наприклад, Арістоксен виступав за слухове її сприйняття. Тим не менш, 
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визначальним у розвитку науки про музику став зв’язок музики з математикою, 

установлений піфагорійцями4 [70]. Важливим виявився і той факт, що 

піфагорейську точку зору підтримав Платон. Це надало такому тлумаченню 

більшої ваги. «Посилання на різноманітні акустичні експерименти 

зустрічаються в музично-теоретичній літературі всіх періодів [античності. – 

Прим. авт.] – від Архіта до Боеція <…> [Т]е поєднання експериментального 

[фізичного. – Прим. авт.] і кількісного [математичного. – Прим. авт.] методів, у 

якому історики вбачають одну з важливіших рис європейського 

природознавства, представляє лише розвиток методики акустичних досліджень, 

започаткованих піфагорійцями» [70, с. 95]. Але його поширення та 

утвердження відбувалися доволі повільно. 

В епоху Середньовіччя питання акустики звуку нерозривно були 

пов’язані з розвитком архітектури як науки. Неабияку роль у її популяризації 

відіграли трактати польських вчених. Практичні будівельні рекомендації 

знаходилися у публікаціях Л. Опалінського (1659), Я. Казимежа (1782). Як 

зазначено в статті Є. Ковальчик «Архітектурні трактати в Польщі Нового часу», 

«[т]еоретичні розробки (передовсім про закони архітектури) започаткував у 

першому академічному підручнику ксьондз Бартоломій Натанел Вонсовський 

(1678), а продовжили їх професори єзуїтських колегій: Войцех Тильковський 

(1681), Войцех Бистшоновський (1743), Фаустин Гродзицький (1749), Юзеф 

Рогалінський (1764), а пізніше – Вацлав Сєраковський (1796–1797)» [94, c. 41].  

Одну з ранніх спроб поєднати вивчення питань музичної акустики, 

музичної фізіології та музичної психології в Європі було здійснено згаданим 

В. Тильковським (W. Tylkowski, 1625–1695), під час його роботи професором 

Вільнюського (Віленського) університету [40]. Про це свідчать відомості, що 

увійшли до його книги «Цікава фізика» («Physica curiosa»5, 1682). Польський 

4 Л.Я. Жмудь у книзі «Піфагор та його школа (близько 530 – близько 430 рр. до н.е.)» 
зауважує що, спираючись на експеримент і математичну теорію пропорцій, Піфагор за 
допомогою винайденого ним інструменту – монохорду – відкрив чисельне вираження 
гармонічних інтервалів і встановив залежність висоти тону від довжини струни [70]. 
5 W. Tylkowski: Physica curiosa. Cz. 8. Kraków, 1682. S. 556. 
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науковець Я. Тазбір зауважує, що достовірну, науково перевірену інформацію 

автор виклав здебільшого в публіцистичній формі, запевняючи, що нудьга є 

загрозливим бар'єром до усвідомлення знань. Але водночас Тазбір посилається 

на дослідницю мазовецьких текстів XVI–XVII століть І. Гейшторову, яка вказує 

на те, що такий стиль викладу матеріалу є для них характерним, і тлумачить їх 

як вираження інтелектуального зриву, спричиненого контрреформацією [272]. 

Процес фундаментального наукового вивчення питань акустики та фізики 

звуку6 активізувався набагато пізніше, ближче до середини XIX століття. Ідею 

про те, що коливання будь-якої довільної форми можна скласти з однотипних 

елементарних синусоїдальних коливань, було використано Ж. Фур’є (Jean 

Baptiste Joseph Fourier, 1768–1830) у 1822 році при доведенні «Аналітичної 

теорії теплоти» для розкладення функцій на тригонометричний ряд (відомий 

сьогодні як ряд Фур’є). 

Український науковець-акустик А. Ананьєв (1944–2017) зауважував, що 

ідея складання коливання будь-якої довільної форми з однотипних 

елементарних синусоїдальних коливань сама по собі є непересічною, «адже 

“довільних” форм нескінченно багато, і зустрічаються серед них химерні <…>, 

тому навіть великі математичні уми ставили під сумнів справедливість такого 

розкладання» [3, с. 54]. 

У 1826 році, фізик Г. Ом (Georg Simon Ohm, 1789–1854) довів акустичний 

закон, ідея якого полягає в тому, що аудіальна система людини виконує аналіз 

Фур’є (у дуже приблизному вигляді), розділяючи складну звукову хвилю на 

окремі її складові. Це означає, що в певних межах людина чує індивідуальні 

частоти, що утворюють звук. Ці знання були поглибленні завдяки вивченню 

проблем фізіології органів слуху та мовлення німецьким вченим 

Г. Гельмгольцем (Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, 1821‒1894). У праці 

«Вчення про слухові відчуття як фізіологічну основу для теорії музики» [41] 

науковець виклав суть механізму звукового сприйняття і різних його проявів – 

6 Звук – це фізичний процес розповсюдження пружних хвиль у середовище, яке 
характеризується частотою, інтенсивністю і спектральним складом (за А. Ананьєвим [2; 3]). 
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гармонії, дисонансу, різниці в тембрах тощо. Розвиваючи ідеї Г. Ома, 

Г. Гельмгольц довів, що якість тону залежить виключно від кількості й 

відносної сили його часткових простих тонів. Отже, спираючись на теорему 

Фур’є та акустичний закон Ома, у другій половині XIX століття було визнано 

видатну роль синусоїдальних коливань. Увага науковців до коливань 

зазначеного типу мала історичну перспективу: ґрунтуючись на ідеї Фур'є, у 

1965 році американські математики Дж. Кулі та Дж. Тьюкі розробили спосіб 

обчислювання спектра звукового сигналу, представленого в цифровому 

вигляді. Цей спосіб відомий як швидке перетворення Фур’є (ШПФ) (Fast 

Fourier Transform, FFT). Сьогодні ШПФ (FFT) є однією з найбільш 

розповсюджених і потужних процедур цифрової обробки сигналів, що дозволяє 

аналізувати, перетворювати і синтезувати сигнали такими способами, які є 

неможливими при безперервній (аналоговій) обробці [3]. Застосування теореми 

Фур’є надало змогу з окремих синусоїдальних тонів конструювати будь-яку 

звукову хвилю, керуючи параметрами окремого тону. 

1.1.4. Від засобів зв’язку до електромузичного інструментарію 

Говорячи про передумови формування музично-інноваційної сфери, 

неможливо оминути фактор, пов’язаний із винайденням електромузичних 

інструментів7. Інтерес до цього питання неодноразово був продемонстрований 

українськими музикознавцями [84; 146; 159; 253]. Зокрема, Є. Кущ у 

монографії «Електромузичний інструментарій як еволюційний фактор музичної 

культури» [110], визначаючи інтеграцію мистецького і технічного середовища 

як фонокультуру (культуру штучного звуку), серед іншого, розглядає ранні 

зразки електромузичних інструментів, описує принципи їх використання та 

особливості конструкцій. Інструменти умовно поділені автором відповідно до 

механізмів звукоутворення на електромеханічні, фотоелектричні8 та 

7 Електромузичні інструменти – ЕМІ. 
8 Є. Кущ розрізнює два типи фотоелектричних інструментів: інструменти з механічним 
пропелероподібним або дисковим модулятором (оптофон В. Баранова-Россіне) інструменти, 
де модулятором світлового променю є кіноплівка (АНС Є. Мурзіна) [110]. 
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електронні9. Для нашого подальшого дослідження важливою є думка Є. Куща 

про те, що поява цифрових електромузичних інструментів у 1970-ті роки 

(Synclavier, Fairlight CMI) та їх поступова інтеграція з комп’ютерними 

технологіями наприкінці 1990-х років привели до появи віртуальних 

інструментів [110]. 

У цьому контексті, цікаво дізнатися, якими є витоки, що спровокували 

ідеї щодо розробки і впровадження електромузичних інструментів у музичну 

практику та важливо зрозуміти, яким чином виникнення і модернізація засобів 

зв’язку вплинули на процеси музичної комунікації. 

З початку ХІХ століття у Європі відбулася активізація у вивченні 

природних явищ, пов’язаних з існуванням, рухом і взаємодією електричних 

зарядів. Винайдення Л. Гальвані, А. Вольта, А.-М. Ампера, Г. Ома передували 

відкриттю М. Фарадеєм у 1831 році електромагнітної індукції. Ця подія 

вплинула на виробництво і використання електричної енергії у великих 

масштабах і відкрила шлях до розробки численних електротехнічних винаходів. 

Відкриття вольтова стовпа і гальванічного струму (1800) дало поштовх новим 

спробам розробки електричного телеграфу [59], завдяки якому згодом з’явився 

телефон – апарат для прийому і передачі звукових повідомлень. Перше 

вживання слова «телефон» належить інженерові-механіку Ш. Бурселю (Charles 

Bourseul), який сформулював теорію індуктивного телефону, запропонувавши 

за допомогою металевого диску перетворювати звукові коливання в 

електричний струм, а після цього струм трансформувати у звукові коливання. 

Але Ш. Бурсель лише описав принцип дії телефону (1854), практична реалізація 

пристрою не відбулася [59]. 

Окрім Бурселя, до піонерів телефонного зв’язку відносять імена 

І. Манцетті (Innocenzo Manzetti, 1826–1877), Й.-Ф. Рейса (Johann Philipp Reis, 

1834–1874), А. Меуччі (Antonio Santi Giuseppe Meucci, 1808–1889). Упродовж 

9 Електронні інструменти Є. Кущ поділяє на гетеродинні, де принцип дії базується на 
малопотужному високочастотному генераторі електромагнітних коливань (терменвокс, хвилі 
Мартено), а також електроінструменти з окремими низькочастотними ламповими 
генераторами гармонічних коливань або релаксаційними осциляторами (траутоніум) [110]. 
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1860-х років італієць Меуччі вів розробку телетрофону (Telettrophono). 

Дійшовши висновку про можливість перетворення звукової вібрації в 

електричні імпульси, що дозволяло передавати голос на дистанцію за 

допомогою дротів, Меуччі впродовж багатьох років удосконалював пристрій і 

запатентував телетрофон у 1871 році. Через чотири роки з фінансових причин 

винахідник не зміг подовжити патент на винахід, до того ж у його патентній 

документації не було згадки про електромагнітну передачу звуку, і в 1875 році 

патент (і першість) на винайдення телефону – так зрештою назвали телетрофон 

Меуччі – отримав О. Белл (Alexander Graham Bell, 1847–1922) [258]. 

Винайдений у середині 1870-х років електромеханічний інструмент його 

розробник – американський телеграфіст Е. Грей (Elisha Gray (1835–1901) – 

розглядав як телеграф для передачі музичних тонів. Ідеї, пов’язані з передачею 

текстових повідомлень за допомогою телеграфу, екстраполювались і на 

передачу звукових повідомлень на відстань. Музичний телеграф став одним із 

найбільш ранніх електричних музичних інструментів, що використовують 

вібраційні електромагнітні схеми10. Винахідницькі пошуки Грея привели його 

до створення пристрою, який за своєю суттю став прообразом сучасного 

синтезатора звуку. 

Винайдення телефонного зв’язку вирішило не тільки проблему 

комунікації в Європі та США. Ще однією перевагою його існування стали 

телефонні концерти, які продемонстрували світові можливості онлайн-

трансляції. Такі заходи стали чи не першими зразками музичної комунікації на 

відстані за допомогою технічних засобів зв’язку. У книзі Ж. Дарі згадується, що 

у 1877 році відбулися нью-йоркські фортепіанні виступи Босковиця11, які 

транслювалися на відстань понад 200 км у Філадельфію [59]. На європейському 

10 Е. Грей розширив свій спочатку двохтоновий передавач до двохоктавного пристрою, який 
міг передавати двадцять чотири звуки різної висоти по телеграфній лінії. Кожний тон 
генерувався одиничним тоновим передавачем, налаштованим на певну висоту. Музичний 
телеграф Е. Грея надавав можливість грати у дві октави, маючи окремі однотонові 
осцилятори. 
11 Ініціали піаніста Босковиця автор книги «Электричество во всѣхъ его примѣненіяхъ», 
Ж. Дарі, не вказує.  
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континенті першість у цьому належить винахіднику французу К. Адеру 

(Clément Ader, 1841–1925), який у 1881 році випробував свою розробку – 

театрофон – систему для стереофонічної передачі оперних і театральних вистав 

завдяки трансляції по дротах через дві телефонні трубки (окремо для кожного 

вуха). На сцені Паризької опери К. Адер розташував ряд телефонних 

трансляторів, сигнал від яких по дротах ішов у кабіни Паризької електричної 

виставки. Відвідувачі кабін могли почути, наприклад, концертне виконання 

опери «Пеллеас і Мелізанда» К. Дебюссі. Це була пряма трансляція, причому в 

стереофонічному звучанні. Про навушники, винайдені наприкінці ХІХ століття 

для робітниць телефонних станцій, Ж. Дарі згадує так: «Малюнок (іл. 196) 

відтворює телефоністку з телефонним приймачем, притиснутим до вух. 

Приймач цей закріплений на пружині, що стискає голову і нерідко називається 

каскою» [59, с. 158]. 

Для нашої роботи важливими виявилися два факти, пов’язані з першим 

електромеханічним інструментом – телармоніумом Т. Кехілла (Тhaddeus Cahill, 

1867-1934). По-перше, як зауважує дослідник Т. Холмс, «[у] вступному 

параграфі патенту Кехілл <…> використовує слово “синтезування” для 

описання шляху, за яким телармоніум може поєднувати (змішувати, 

комбінувати) окремі тони для створення звуків композицій» [253, с. 8]. По-

друге, новація телармоніума, запатентованого в 1896 році, полягала в тому, щоб 

«cтворити виразну музику за допомогою якісних звучань сильної потужності 

<...> та розподілити електрично згенеровану музику від центральної станції на 

транслюючі пристрої, розташовані в різних точках» [там само]. Винахідник 

орендував локальну міську телефонну лінію для розподілу музики по різних 

локаціях. Починаючи з вересня 1906 року, деякі популярні нью-йоркські готелі 

та ресторани мали змогу транслювати концерти живої музики. А декілька 

заможних американців слухали такі трансляції в своїх домівках [253]. 

Таким чином, факти використання телефонної мережі А. Клеманом та 

Т. Кехіллом сприяли формуванню нового комунікаційного шляху від автора до 

слухача. В такому разі в географічному і музично-історичному смислах 
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«[к]ожній людині через можливість моментальної звукової передачі <…> стає 

доступним весь тезаурус художньої творчості» [84, с. 15]. 

Вражає географія розробок електромузичного інструментарію першої 

половини ХХ століття. В Італії – інструменти Л. Руссоло: інтонаруморі (1913–

1930), шумовий гармоніум (1922–1924), енгармонійний смичок (1925), 

енгармонійне фортепіано (1931). У Франції – хвилі Мартено (1928), хвильовий 

орган (Orgue des Ondes, 1929) Ж.-А. Живелє (Jozef Arman Marie Givelet) та 

Е. Купло (Edouard Eloi Coupleux) та модернізований ними інструмент – орган 

Купло-Живеле (Coupleux-Givelet Organ, 1930), у Німеччині – траутоніум (1928–

1930) А. Траутвейна. В США – електроорган «Новакорд» (1929) Л. Хамонда, 

оргатрон (кінець 1930-х років) Ф.-А. Гошке (Hoschke), відомий з 1946 року як 

орган Вурліцера та ін. [83], у Канаді – синтезатор Sackbut (1948) Х.-Л. Кейна. В 

Росії / Радянському Союзі – терменвокс (1917), ритмікон (1930), електронна 

віолончель, гармоніум, терпситон Л. Термена; ільстон І. Ільсарова, грифовий 

інструмент – сонар інженера М. Ананьєва. Винахідники В. Гуров і В. Волинкін 

винайшли одноголосний грифово-реостатний інструмент – віолену (1922). 

С. Ржевкін створив багатоголосний клавішний інструмент – катодний 

гармоніум (1925). Ряд моделей клавішно-грифового інструмента екводин (до 

1935) розробив A. Володін, клавішний інструмент компанолу (1937) – 

І. Симонов, електромузичний клавішний інструмент емірітон (1944) був 

розроблений групою у складі А. Римського-Корсакова, В. Крейцера та 

А. Іванова. 

Починаючи з другої половини ХІХ століття, розвиток науки і техніки 

привів до широкого застосування механізмів у промислових виробництвах, які 

розбудовувались у великих містах. Потужність електрифікованих 

урбанізованих міст справляла враження величі й водночас пригнічувала містян. 

На цьому тлі в мистецтві проявився інтерес до моральних якостей особистості, 

її внутрішнього психічного життя та емоційного стану. Саме з цим у мистецтві 

початку ХХ століття пов’язане основне аксіологічне (ціннісне) питання – 

пошук духовного орієнтиру як абсолютної цінності в сучасному світі, 
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охопленому електрифікацією, механізацією, розбудовою великої промисловості 

та урбанізацією (Додаток Б). 

1.2. Прогресивний етап розвитку інновацій у музиці (1945–1990) 

Події підготовчого етапу формування музично-інформаційної сфери 

передували цікавому і насиченому на події наступному, прогресивному етапу 

розвитку інноваційних технологій у музиці (Додаток А, Таблиця А.1). 

Хронологічно він вкладається у межі: 1945–1990 роки. 

На момент завершення Другої світової війни (1939–1945) уже існували 

перші зразки комп’ютерних систем12 (покоління «великих» ЕОМ13 – перше 

покоління комп’ютерів (1940–1950) [113, c. 946]. На тлі змін основних 

обчислюваних елементів14 комп’ютерів наступних поколінь (другого (1950–

1964), третього (1964–1971), четвертого (1971–початок 1990-х років) 

розгортався прогресивний етап музично-інноваційної сфери аж до завершення 

мікропроцесорної революції, коли використання персонального комп’ютера 

(ПЕОМ15) набуло масового характеру з його універсальним і прикладним 

комп’ютерним забезпеченням. У музичному мистецтві на цьому етапі 

поступово вирішувалися такі питання: 

• винайдення та модернізація спеціалізованого устаткування для практичного 

використання в музичному мистецтві (аудіоінтерфейси, звукові модулі, 

синтезатори тощо); 

• розробка спеціалізованого програмного забезпечення, впровадження 

стандартного протоколу цифрового інтерфейсу музичних інструментів 

(MIDI16); 

12 Після створення у 1937 році А. Тюрингом (Alan Mathison Turing, 1912–1954) 
«математичної моделі» комп’ютера, у Німеччині, починаючи з 1938 року, К. Цузе (нем. Dr. 
Konrad Ernst Otto Zuse, 1910–1995) велися розробки комп’ютерів. Перший дійсно 
працюючий програмований комп'ютер був ним представлений у 1941 році [113]. 
13 ЕОМ – електронна обчислювальна машина. 
14 обчислювальний елемент комп’ютерів першого покоління – електронні лампи, другого –
транзистори, третього – інтегральні схеми, четвертого – мікропроцесори [113]. 
15 ПЕОМ – персональна електронна обчислювальна машина. 
16 MIDI – Musical Instrument Digital Interface. 
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• розвиток технології синтезу звуку, впровадження методів комп’ютерного 

аналізу звуку; 

• поява музичного програмування (семплювання, введення з MIDI-пристроїв); 

• розробка форматів звукових файлів; 

• вирішення питання безстрокового зберігання та розповсюдження у 

цифровому коді музичного (звукового) матеріалу. 

Визначимо характерні ознаки цього періоду для того, щоби зрозуміти, у чому 

полягає прогресивність цього етапу розвитку. А також прослідкуємо процес 

входження комп’ютерних технологій у коло інновацій у музичному мистецтві. 

1.2.1. Перші студії електронної музики 

Прогресивний етап розвитку інноваційних технологій у музиці охоплює 

події, пов’язані із заснуванням студій електронної музики та широким 

розповсюдженням технології магнітофонного запису, експериментами з 

магнітофонною стрічкою, зародженням комп’ютерної музики в CША, 

виникненням технології MIDI, розробкою mp3–формату і його масовим 

використанням для зберігання музики, появою потужного комп’ютерного 

устаткування і спеціалізованого програмного забезпечення для музикантів. 

Ще на початку 1930-х років у зв’язку з попитом на винайдення нових 

звучань і розробкою новітнього музичного інструментарію, першими у світі 

прототипами майбутніх дослідницьких центрів електронної музики стали 

експериментальні лабораторії в Москві17 та Ленінграді18 (нині Санкт-

Петербург). Наскільки прогресивною була діяльність таких осередків у сфері 

«штучного звуку» свідчить той факт, що деякі з них проводили дослідження в 

галузі аналізу спектра звуку19, засновані на принципах, до яких музична 

практика повернулася тільки в середині 1980-х років у результаті швидкого 

17 Акустична лабораторія Московської консерваторії і «Мультзвук» А. Авраамова. 
18 Лабораторія Є. Шолпо, «Синтонфільм» Б. Янковського. 
19 Насамперед ідеться про дослідження лабораторії «Синтонфільм» Б. Янковського. 

 

                                                 



44 
 
розвитку комп’ютерних технологій і які сьогодні називають технікою 

спектральних мутацій [181]. 

Спровоковані подіями Другої світової війни технологічні здобутки в 

галузі електротехніки, телекомунікацій та радіозв’язку знайшли своє інше 

використання у мирному житті. Розповсюдження технології магнітофонного 

запису, яке було неможливим до 1945 року, сприяло зародженню сфери 

електронної музики та привело до декількох паралелей її розвитку в Німеччині, 

Франції, Італії та інших країнах. Початок 1950-х років виявився динамічним 

для європейського та американського музично-інформаційного простору і був 

зумовлений творчою діяльністю П. Шеффера (Pierre Schaeffer 1910–1995), 

Г. Аймерта (Herbert Eimert, 1897–1972), В. Мейєр-Епплера (Werner Meyer-

Eppler, 1913–1960), К. Штокгаузена (Karlheinz Stockhausen, 1928–2007), 

Д. Кейджа (John Cage, 1912–1992), Д. Тюдора (David Tudor, 1926–1996), 

М. Фелдмана (Morton Feldman, 1996–1987), Е. Брауна (Earl Brown, 1926–2002), 

О. Люенінга (Otto Luening, 1900–1996), В. Усачевського (Vladimir Ussachevsky, 

1911–1990) та багатьох інших. 

В українському і зарубіжному музикознавстві неодноразово 

висвітлювались історичні факти, пов’язані з утворенням перших європейських 

студій електронної музики: у Парижі – на базі французької державної служби 

телерадіомовлення (RTF) та студії електронної музики в Кельні на базі 

Північно-західної німецької телерадіокампанії (NWDR). Повідомлялося про 

діяльність П. Шеффера, П. Анрі (Pierre Henry, 1927–2017) та експерименти з 

використанням звукозапису природних звуків, електронних сигналів, 

інструментальних звуків, що привели до появи напряму конкретної музики20 

(Миsique Concréte). Особливостям роботи німецької студії, у стінах якої 

зародився музичний напрям Elektronische Musik (термін В. Мейєр-Епплера), а 

20 Термін належить П. Шефферу. 
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також її засновникам21 і активним учасникам теж було приділено увагу 

музикознавців [84; 110; 159; 192; 218]. 

Необхідно вказати на лавиноподібну реакцію, яку спровокували в Європі 

перші експериментальні осередки. Слідом за першими електронними студіями 

в 1955 році було відкрито італійську Fonologia Musicale у Мілані (засновники – 

Л. Беріо (Luciano Berio, 1925–2003) і Б. Мадерна (Bruno Maderna, 1920–1973). 

Наступним професійним центром електронної музики в Європі22 стала 

експериментальна студія Польського радіо, яку було засновано в 1957 році 

Ю. Патковським (Józef Patkowski, 1929–2005) і розробником технічної 

концепції студії К. Шліфірським (Krzysztof Szlifirski, 1934 р.н.). Це стало 

початком епохи електроакустичної музики в Польщі, яка пов’язана з іменами 

А. Марковського (Andrzej Markowski, 1924–1986), В. Котонського (Włodzimierz 

Kotoński, 1925–2014) та іншими [224]. 

Представивши світові якісно нові творчі можливості й певний час 

зберігаючи першість у галузі створення електронної музики, Німеччина та 

Франція стимулювали відкриття студій для проведення експериментів в 

електронній музичній композиції митців інших європейських країн, таких як 

Швейцарія (Женева, 1951), Чехословаччина (Братислава, 1961), Бельгія (Гент, 

1962), Данія (Копенгаген, 1953), Велика Британія (Лондон, 1956), Нідерланди 

(Ейндховен, 1956; Утрехт 1961), Швеція (Стокгольм, 1957), Норвегія (Осло, 

1961), РФ / Радянський Союз (Москва, 1961). 

Слід згадати, що зацікавленість електронною музикою проявилась і в 

азійській музичній культурі. Вона пов’язана з творчістю японських 

композиторів Т. Такеміцу (Toru Takemitsu, 1930–1996), М. Шібатa (Minao 

Shibata, 1916–1996), які використовували електроніку в музиці, починаючи з 

1948 року. Першими по-справжньому довершеними зразками японської 

21 Ідея організації студії об’єднала німецького композитора Г. Аймерта, фізика і винахідника 
В. Мейєр-Епплера, звукоінженера і композитора Р. Бейєра (Robert Beyer, 1901–1989) та 
звукоінженера Ф. Енкеля (Fritz Enkel, 1908–1959). 
22 У Швеції та інших центрах музичної культури електронний напрям почав розвиватися в 
1960-ті роки. 
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електронної музики стали композиції Акіями (Akiyama) «Ув’язнена жінка» 

(«Toraware No Onna») та «П’єса В» («Piece B»), створені у 1951 році. Цього ж 

року Токійська корпорація телекомунікаційних технологій (нині – SONY) 

забезпечила першими магнітофонами та студійною апаратурою композиторів, 

пов’язаних з експериментальною лабораторією Jikken Kobo. Пізніше, у 1954 

році, було засновано студію електронної музики композиторами М. Мороі 

(Makato Moroi, 1930–2013), Т. Маузумі (Mayuzumi Toshirō, 1929–1997) і групою 

радіопродюсерів та інженерів фірми NHK (проект та оснащення студії були 

аналогічними до студії WDR у Кельні). І вже у 1956 році композитори мали у 

творчому доробку декілька композицій, що стали візитівкою ранньої японської 

музики з використанням електронних звучань [253]. Таким чином, саме студії 

електронної музики стали експериментальними майданчиками для 

випробовувань зухвалих композиторських ідей і впровадження інноваційних 

методів творчості. 

1.2.2. Поширення комп’ютерних технологій у практиці музиканта 

На початку 1950-х років розвиток інформаційних систем був 

пришвидшений модернізацією апаратних комп’ютерних засобів: транзистор – 

обчислювальний елемент, швидкість дії якого досягла 1–2 млн. операцій за 

секунду, змінив електронні лампи, а вже в середині 1950-х років з’явились 

інтегральні схеми зі швидкістю дії до 300 млн. операцій за секунду, які 

витіснили транзистори. Хоча потужності перших комп’ютерів вистачало лише 

на обробку простих алгоритмів, науковці працювали над створенням програм, 

які б можна було використати в музичній творчості. Завдяки творчій 

колаборації музикантів та інженерів-програмістів у другій половині 1950-х 

років почали з’являтися перші алгоритмічні композиції, створені за допомогою 

комп’ютера23. Як зазначають попередні дослідники [84; 252; 253], працюючи 

23 У цьому контексті І. Ракунова згадує про те, що у середині 1950-х років у Мюнхенській 
студії електронної музики під керівництвом Й. Рідля (Jozef Riedl (1929–2016) було створено 
одну з перших перфокарт, яку використано для реалізації алгоритмічних композицій [159]. 
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без офіційної підтримки та широкого визнання, експериментатори 

випробовували можливість використання комп’ютерних технологій у музиці, у 

результаті чого з’явилися: 

твори, скомпоновані за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення 

(Computer-assisted composition); композиції на основі звукового матеріалу, 

створеного в комп’ютерних програмах; твори, концертна реалізація яких 

потребує комп’ютерного програмного забезпечення. 

Так, наприклад, до ранніх зразків композиції за допомогою 

персонального комп’ютера (ПЕОМ) відносяться: «The Illiac Suite for Quartet» 

(1957) Л. Хіллера (Lejaren Hiller, 1924–1994) та Л. Айзексона (Leonard Isaacson, 

1925 р.н.), твір «HPSCHD» (1967–1969) Дж. Кейджа (1912–1992) і Л. Хіллера. 

Технологія прямого синтезу використана у «Five Stochastic Studies» (1961) 

Дж. Терні (James Terney) тощо [253]. 

У 1970-ті роки активність музичної спільноти щодо новацій у сфері 

комп’ютерної техніки та інформаційних технологій досягла небувалого 

розмаху завдяки неабиякому попиту й зацікавленості в суспільстві. Поява 

мікропроцесорів у 1971 році (швидкість дії – мільярди операцій за секунду) 

спровокувала перехід від великої мейнфреймової комп’ютерної системи до 

персонального комп’ютера [113]. Справжній прорив у бік мікрокомп’ютерів 

стався із введенням в експлуатацію одноплатного мікрокомп'ютера КІМ-124 на 

основі мікропроцесора 6502, розробленого компанією MOS Technology, Inc. 

(1976). Для композиторів і виконавців цей комп’ютер дав змогу управління 

заснованими на чіпі синтезаторами.  

Необхідність відтворення музичних звуків за допомогою комп’ютера 

вимагала розробки спеціальних мов програмування25 та окремого методу для 

прямого синтезу цифрових сигналів у чутний звук. Прямий комп’ютерний 

синтез звуку був здійснений протягом 1970-х років і спровокував появу 

24 КIM – Keyboard Input Monitor. 
25 Перша мова музичного програмування була розроблена М. Метьюзом (Max Mathews, 
1926–2011) у Bell Labs у 1957 році. 
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цифрових синтезаторів у Bell Labs, Стенфордському університеті (США), 

Інституті Sonology (Нідерланди), IRCAM26 (Франція) тощо. Серед визначних 

подій цих часів – використання Дж. Чоунінгом (John Chowning, 1934 р.н.) 

частотно-модуляційного синтезу (FM-синтез, Frequency Modulation) у 

«Turenas» (1972), Дж. Епплтоном (Jon Appleton, 1939 р.н.) - цифрового 

синтезатора Synclavier II у творі «Two Melodramas for Synclavier» (1983) тощо 

[253]. 

До початку 1980-х років допустимість інтегральних схем і 

мікропроцесорів була напрямом потужного розвитку. Один із його результатів 

– розробка багатофункціональних звукових чипів і цифрових обчислювальних 

компонентів для створення, зберігання та відтворювання музики, винайдення 

звукової карти, яка могла бути додана до персонального комп’ютера для 

розширення його синтезуючих можливостей і забезпечення аналогового 

аудіовиходу звукового сигналу. А інструменти програмних засобів цифрових 

звукових робочих станцій (у тому числі універсальність цифрового інтерфейсу 

музичних інструментів (MIDI), починаючи з 1983 року) забезпечили 

композиторів програмними можливостями для створення електронних 

партитур. 

Композитори поступово дедалі більше розробляли методи організації 

музичного матеріалу за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення. 

Крім того, вони були приємно здивовані, усвідомивши, що комп’ютерні 

можливості аналізу та синтезу «можуть бути корисними <…> не тільки в 

дослідженні звуку як такого та філософії музики в цілому, а й у вивченні таких 

специфічних предметів, як мова музики, її формалізовані структури й закони 

композиції», про що в одному з інтерв’ю згадував П. Булез (Pierre Boulez, 1925–

2016) [25, с. 39]. Межі поширення електронних засобів, комп’ютерних 

технологічних розробок та інноваційних методів у музичному мистецтві 

окреслили окрему сферу, сферу МКТ. 

26 Інститут дослідження та координації акустики/музики (фр.– L'Institut de recherche et 
coordination acoustique/musique, IRCAM, https://www.ircam.fr/). 
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1.2.3. Акумуляція інноваційних методів у комп’ютерному 

програмному забезпеченні для музикантів 

Прогресивний етап розвитку інноваційних технологій у музиці був 

спровокований формуванням і стрімким розвитком кібернетичної науки та 

інформаційних систем, появою технології синтезу звуку, першими спробами 

комп’ютерного аналізу звуку; винайденням і модернізацією спеціалізованого 

устаткування для практичного використання в музичному мистецтві; появою 

музично-комп’ютерного програмування; утворенням новітніх музичних 

напрямів, пов’язаних з електронною технікою; винайденням можливостей 

реалізації цифрового звуку; вирішенням питання зберігання та розповсюдження 

музичного (звукового) матеріалу тощо. 

Ідея експериментування переважала й дедалі більше захоплювала 

музично-інформаційний простір другої половини ХХ століття. Жодна з 

попередніх епох не знала такої кількості нових музичних течій, які б при 

самодостатності ще й породжували інші. Музикознавець А. Смирнов27 вважає, 

що від конкретної (1948) та електронної музики (1951) лежить шлях до музики 

електроакустичної, що поєднала техніку й естетику двох провідних підходів у 

композиції та проявилась у 1970-ті роки ще як акусматична. Принципи 

комп’ютерної музики, що появилась у другій половині 1950-х років, із часом 

стали використовуватись у музиці інших напрямів, а сам комп’ютер – 

розглядатися як інструмент композиторської творчості. Така думка є цілком 

зрозумілою й логічною. 

Сферу МКТ характеризує окрема властивість, пов’язана з акумуляцією у 

програмному забезпеченні перевірених часом методів, інноваційних прийомів. 

Наприклад, розмаїття сучасних технік, які використовуються в звуковому 

програмному забезпеченні, знайшли своє започаткування ще у 

звукозаписувальних студіях. Композитори перших електронних студій активно 

долали обмеження своїх же первісних творчих упереджень, відшукуючи нові 

27 У посібнику «Теория современной композиции» (ред. В. Ценова. Москва, 2007) [181]. 
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технічні й технологічні можливості для втілення власних ідей у створенні 

кожної окремої композиції. Від музики для магнітної плівки (Music for Tape, 

початок 1950-х років) аж до пласту експериментальної музики композитори 

вдавалися до творчості за допомогою технічних засобів та експериментували, 

використовуючи поєднання електронних звучань або/та заздалегідь записаних 

за допомогою апаратури звукових треків з інструментами або співацькими 

голосами в реальному часі: у К. Штокхаузена в «Gesang der Jünglinge» (1955–

1956) – електроніка й співацькі голоси, у П. Булеза в «Poésie pour Pouvoir» 

(1958) – оркестр, декламація28 та електронні звучання; у Л. Беріо в «Difference» 

(1958–1959) реальне звучання п’яти інструментів і електронне звучання у 

запису; у Д. Кейджа в Imaginary Landscape №. 1, 2, 3 (1939–1942), Living Room 

Music (1940) – електронна музика з ударними інструментами, Cartridge music 

(1960), WBAI (1960), Variations V (1965), Variations VI, VII (1966) – електроніка і 

будь-які інструменти тощо. Переборюючи принципи tape music, де музика 

могла існувати без виконавця, оскільки була записана в студії одразу на 

звуковий носій (плівку), а в концерті могла програватися з цього носія, 

електроакустичний жанр запропонував твори для музичних інструментів, які 

звучать одночасно з плівкою. Це призвело до зародження нової форми 

музичних виступів – live electronics як складної взаємодії виконавця з 

композитором, який інтерактивно генерує звук у реальному часі. 

Новацією також стало редагування звуку шляхом маніпуляцій із його 

окремими фізичними параметрами – частотою, амплітудою, швидкістю, 

довжиною хвилі, що обов’язково приводило до якісних змін фізичних 

характеристик звуку, які здатна сприймати людина, – тембру, гучності, висоти 

тону тощо. У творі «I Am Sitting in a Room» (1969) його автор – Е. Люсьєр (Alvin 

Lucier, 1931 р.н.) продемонстрував процес повільної поступової трансформації 

проголошеного ним і записаного на магнітну стрічку вербального тексту в 

ембієнтний багатошаровий музичний континуум із повторенням мелодичної 

28 Вірш «Я веслую» («Je rame») з циклу «Поезія для влади» («Poésie pour Pouvoir») А. Мішо 
(H. Michaux). 
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фрази, що дедалі модифікується, «в кінцевому рахунку розпадаючись на 

нерозбірливий, пульсуючий набір модуляцій» [253, с. 128]. 

Метод затримки магнітофонної стрічки одночасно на декількох 

магнітофонах використав Б. Iно (Brian Еno, 1948 р.н.) під час багатоканального 

запису твору «Discreet Music» (1975) тощо. Різноманітна техніка монтажу (tape 

splicing), відтворення звуку в зворотному напрямку (reversal of sounds), 

використання звукових ефектів, використання лупів (loops) (звукових петель) 

тощо – саме такі методи звукозапису та обробки звукового матеріалу були 

успішно взяті за основу «безстрічкових» (tapeless) цифрових технологій 

звукозапису та успішно використовуються сучасними музикантами [там само]. 

Потужним виявився розвиток електроакустичної музики у США завдяки 

діяльності братів Баррон29, Д. Кейджа, Д. Тюдора, М. Фелдмана, Е. Брауна, 

О. Люенінга, В. Усачевського. А розробка першого звукового синтезатора в 

сучасному просторі RCA Electronic Music Synthesizer, який використовувався 

для генерації, запису та обробки звукового матеріалу, була справді 

революційним проривом у музично-інформаційній сфері. 

Відкрилися нові можливості для реалізації ідеї просторової локалізації 

звуку. В «Cтудіях ІІ» К. Штокгаузен, удосконалюючи методи звукового 

синтезу, перевірив ідею просторового розміщення спектра синусоїдальних 

тонів, а також ідею одночасного переміщення у просторі декількох звукових 

елементів. І вже на прем’єрі «Співу юнаків» для створення ефекту присутності 

автор розташував публіку в центрі п’яти колоподібно розміщених груп 

студійних моніторів. Крім того, Штокгаузен використав заздалегідь записані на 

плівку дитячі голоси (як фонетичний елемент) поміж синусоїдальними тонами і 

білим шумом, таким чином, він створив єдиний сонор музичної тканини 

електронної композиції [114]. Це певною мірою створило прецедент подолання 

естетико-акустичних обмежень у використанні електронно-інструментальних 

або суто природних джерел звуку як матеріал для музичних композицій. 

29 Б. Баррон (Bebe Barron, 1925–2008), Л. Баррон (Louis Barron, 1920–1989). 
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Більш широкий погляд на можливість використання просторової 

локалізації звуку в музичному і театральному мистецтві та кінематографі 

привів до усвідомлення художньої необхідності нових технічних розробок. Так 

акустики-винахідники впровадили концепцію квадрофонії як правонаступниці 

стереофонії. Професор математики Оксфордського університету (Велика 

Британія) М. Герзон (Michael Gerzon, 1945–1996) у статті «Що сталося з 

квадрофонічною системою» («What’s wrong with quadraphonics» (1974) [249]) 

запропонував нову ідею, яку згодом взяла в розробку група англійських вчених 

під патронатом National Research Development Corporation30. Метою досліджень 

було створення системи запису, передачі та відтворення звуку, яка б 

забезпечувала збереження реальної звукової картини, дозволяла передавати 

повну інформацію про просторовий розподіл звуку, включаючи розподіл не 

тільки по горизонтальній площині, а й по висоті, покриваючи джерела звуку 

вище й нижче слухачa. Так, у 1980-ті роки на чолі з професором М. Герзоном і 

професором факультету кібернетики університету міста Редінга (графство 

Беркшир, Англія) П. Феллгетом (Peter Fellgett) було створено нову концепцію 

побудови просторової системи, що отримала назву Ambisonics (у четвертому 

розділі, підрозділі 4.3, представлено музикознавчий аналіз електроакустичної 

композиції Сherny / Tuchynska / Yuferova «Spinning Universe», створеної з 

використанням технології Ambisonics, реалізованої на базі програми Reaper.  

Ідеї Герзона щодо звукового поля як технічної концепції для реального 

світу музичної та медійної практики активно просуваються сьогодні на 

батьківщині винахідника, в університетах Абердіна (University of Aberdeen) та 

Ебертея (Abertay University), Університеті Роберта Гордона (Robert Gordon 

University), центрі електронних мистецтв Бергена (Bergen Center for Electronic 

Arts). Конференції та семінари з цієї проблематики проходять у Європі, США, 

30 National Research Development Corporation (NRDC) – національна дослідницька 
корпорація, створена для сприяння розвитку й комерціалізації технологій, винаходів тощо; 
http://www.nrdcindia.com/. 
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Канаді та Японії. Ambisonics присвячені численні заходи конгресу 

аудіоінженерів (Audio Engineering Society31). 

Більшою мірою змінення парадигм практики музиканта відбулося 

завдяки мікропроцесорній революції, яка відбувалася з 1975 по 1990 рік. 

Внаслідок цього були переглянуті засадничі принципи творчості через 

оновлення підходів роботи з новим інструментарієм. Саме на прогресивному 

етапі історії музично-інноваційного розвитку, завдяки швидкому просуванню 

ПЕОМ на споживацькому ринку, доступності використання інформаційних 

технологій окремим користувачем, у музичному мистецтві поступово 

визначилися і закріпили позиції основні вектори їх використання: 

композиторська та виконавська практика, дослідницька і музично-педагогічна 

діяльність. 

Комп’ютери закріпили свої позиції як допоміжний інструмент у сферах 

електронного синтезу звуку, комп’ютерного управління функціями обробки та 

відтворення звуку, комп'ютерного семплювання звукового сигналу, створення і 

редагування нотного тексту та інших. Відповідно, були закладені різні напрями 

технологічних розробок прикладного програмного забезпечення для 

музикантів. Це надає впевненості в необхідності їх класифікації в межах певної 

системи (Розділ 2). В ході дослідження процесів поширення інноваційних 

технологій в музичному мистецтві другої половини ХХ століття була виявлена 

сфера МКТ, але питання внеску української прогресивної спільноти у 

формування цієї сфери залишається нез’ясованим. Хоча дослідження історії 

новітнього етапу виходить за межі цієї праці, неможливо оминути питання 

основних інтеграційних складових, які привели до інтеграції українського та 

світового музично-інформаційного простору наприкінці ХХ століття. 

 

31 Аudio Engineering Society (AES) – професійне співтовариство, засноване в США в 1948 
році, яке об’єднує звукорежисерів, виконавців, вчених з усього світу, просуваючи 
досягнення у галузі аудіотехніки та поширюючи нові знання та результати досліджень; 
https://www.aes.org/. 
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1.3. Основні інтеграційні складові українського музично-

інформаційного простору в ХХ столітті 

1.3.1. Події в кібернетичній галузі в Радянській Україні 

Геополітична ситуація і нестабільність економічного розвитку зумовили 

хвилеподібний шлях культурного розвитку українського суспільства у ХХ 

столітті. З одного боку, в моменти піднесення українська культура продукувала 

співзвучні часу новітні ідеї, які підхоплювались у прогресивному мистецькому 

середовищі та в науково-технічному співтоваристві інших країн. Натомість 

спади соціально-культурного розвитку на тлі революцій, війн, геноциду 

українців, репресій проти діячів української музичної культури, а згодом й 

інформаційного вакууму за часів СРСР призвели до утворення «білих плям» в 

історії України й в історії її культури зокрема [86]. Через свідомі замовчування 

і майже століття забуття тільки на початку ХХІ століття відкриваються імена 

діячів, з якими пов’язані видатні винаходи та ряд значних світових подій у 

гуманітарній та музично-інноваційній сферах (Додаток В). 

Цікаво дізнатися, що на початку ХХ століття в навчальних закладах 

Києва, Харкова, Катеринослава (нині – м. Дніпро) розгорталась активна 

науково-творча діяльність. Вчений Я. Грдина (1871–1931), працюючи 

викладачем в Катеринославському вищому гірничому училищі, висловлював 

думки про взаємозв’язки між автоматикою та біологією. В його праці 

«Динаміка живих організмів» закладено підвалини становлення біомеханіки і 

біокібернетики [16; 46]. Крім того, у 1925 році випускник медичного 

факультету Харківського університету А. Богданов (справжнє прізвище – 

Малиновський, 1873–1928) виклав суть принципів і методів вивчення 

складноорганізованих систем, а саму науку про організацію та самоорганізацію 

назвав тектологією. На момент видання праці «Тектологія: Загальна 

організаційна наука» ідеї Богданова виявилися невчасними і незрозумілими в 

СРСР. Тектологія була заборонена і на певний час забута. Натомість у 1930-ті 

роки деякі з висловлених А. Богдановим ідей проявилися в роботах австрійця 
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Л. Берталанфі, а з розвитком кібернетики у другій половині ХХ століття ряд 

положень і понять, розроблених у тектології (наприклад, ланцюговий зв’язок, 

принцип мінімуму), стали застосовуватися для побудови кібернетичних 

моделей економічних процесів і вирішення планово-економічних завдань. У 

1970-ті роки канадські вчені Р. Маттесич і Дж. Горелік висловили впевненість у 

тому, що Богданов став засновником узагальнюючої теорії систем, що 

передувала кібернетиці [15]. 

Термін кібернетика вперше після Платона, який нею називав мистецтво 

керувати кораблем, у 1834 р. вжив французький вчений А.-М. Ампер (André-

Marie Ampère, 1775–1836) для визначення науки про керування людським 

суспільством [66, с. 473–479]. Після столітнього забуття термін відродив 

американський вчений Н. Вінер (1894–1964). Його книга «Кібернетика, або 

Управління і зв’язок у тварині і машині» (1948) [31] стала першою працею, у 

якій продемонстровано, що людський мозок діє подібно до електронних 

обчислювальних машин із двійковою системою числення. Згодом у 1954 році 

з’явилася робота Вінера «Кібернетика і суспільство». Оповідальний підхід, 

характерний для обох праць, де автори описують думки і враження у зв’язку з 

дослідженнями в галузі теорії випадкових процесів і фізіології нервової 

системи, не припускав послідовного викладу методів нової науки та її 

результатів. Змістовна систематизація кібернетичних розробок була здійснена у 

1956 році американським ученим У. Ешбі (William Ross Ashby, 1903–1972). 

З другої половини 1950-х років у США та Західній Європі почали широко 

використовуватись електронні цифрові обчислювальні машини (ЦОМ) і 

автоматичні системи керування (АСК). Нові наукові методи та результати 

проектування таких складних систем об’єднали в науку, яка у США та Великій 

Британії дістала назву Сomputer Science (наука про комп’ютерні системи), а у 

Франції – Informatic (інформатика). Кібернетику спочатку асоціювали із 

філософськими питаннями соціальних наслідків автоматизації, а наприкінці 

1960-х років, за висловом В. Глушкова, «[м]ожливість нагромадження 

інформації (функція пам’яті) і здійснення складних її перетворень 
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найрізноманітнішої природи було у більш-менш повному вигляді вперше 

реалізовано в ЦОМ. Це дало змогу поставити й успішно розв’язувати завдання 

автоматизації не лише фізичної, а й розумової діяльності людини, що є 

основним практичним завданням кібернетики» [66, c. 475].  

Широке використання цифрових обчислювальних машин викликало 

відповідне вдосконалення теоретичної бази кібернетики. Питання обміну 

інформацією, вироблення стратегічних напрямів розвитку, розв’язання проблем 

кібернетики та інші вирішувалися на рівні таких організацій, як Міжнародна 

федерація з обробки інформації (IFIP), Міжнародна федерація з автоматичного 

керування (ІFАC), Міжнародна федерація з дослідження операцій (ІFОRS) 

тощо. 

Першу лабораторію моделювання та обчислювальної техніки було 

створено в Академії наук УРСР ще в 1947 році. Створений наприкінці 1950-х 

років Інститут кібернетики Академії наук Української РСР (нині Інститут 

кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України), як зазначав український вчений 

Б. Малиновський (1921–2019), з часом став найбільшим у світі центром 

розробки і створення обчислювальної техніки для використання в різних 

сферах: військовій промисловій, інтелектуальній [123]. На українській землі 

розкрилися таланти видатних вчених – С. Лебедєва32 (1902–1974) та 

В. Глушкова (1923–1982), навколо яких згуртувалися фахівці, чия самовіддана 

праця забезпечила в 1950–1970 роки розбудову кібернетичної галузі. Доповідь 

С. Лебедєва на конференції в Дармштадті (1956) про успіхи вчених у створенні 

електронних обчислювальних машин, «впевнено вивела їх до визнання на 

світовому рівні. Радянські ЕОМ не поступалися американським і були 

найбільш швидкісними в Європі» [29, c. 7]. 

32 У 1951 році під керівництвом С. Лебедєва в Києві розробили першу в СРСР і 
континентальній Європі електронну цифрову обчислювальну машину «МЕОМ» (мала 
електронна обчислювальна машина). Вона була створена як макет для перевірки засад і 
технічних рішень основної, великої обчислювальної машини [рос. – «БЭСМ» (большая 
электронная счетная машина)], яку збудували згодом у Москві [83]. 
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В 60–70-ті роки ХХ століття в Інституті кібернетики АН УРСР було 

створено низку першокласних ЕОМ, серед яких: «Промінь», «Київ», серія 

машин «Мир». Універсальні машини широкого призначення (УМШП, головний 

конструктор – Б. Малиновський) використовувались у металургійній, хімічній, 

важкій промисловості не тільки в Україні, а й за її межами. За тридцять 

результативних років (1951–1981) в Україні було створено універсальні, 

спеціалізовані (бортові), міні- та мікрокомп’ютери, які розроблялися на основі 

досягнень українських науковців (більшість із них випускалися серійно).  

Розробка і серійний випуск перших у СРСР та Європі великих 

інтегральних схем для калькуляторів та інших технічних засобів, що 

використовували цифрову й аналогову електронну базу, точилися навколо 

Київського науково-виробничого об’єднання «Кристал». Виробництво 

комп’ютерів здійснювалося на виробничих об’єднаннях Києва 

(«Електронмаш», Київський радіозавод), науково-виробничих об’єднаннях 

Сєвєродонецька («Імпульс»), Харкова («Хартрон»), Дніпропетровська (нині 

м. Дніпро) (Південний машинобудівний завод). Україна забезпечувала СРСР 

системами автоматизації наукових досліджень із використанням засобів 

цифрової обчислювальної техніки, як і системами автоматизації проектно-

конструкторських робіт. 

Теоретичною основою науки про комп’ютерні системи стали праці 

«Введення в кібернетику» та «Синтез цифрових автоматів» В. Глушкова. 

Випереджаючи час, його науково-практична діяльність сприяла інтенсифікації 

розвитку інформаційних технологій не тільки в СРСР, а й у світі. «Інститут 

кібернетики АН України (1962) <…> охопив усі галузі кібернетики: теоретичну 

та економічну <…>, біологічну, медичну кібернетику. Україні випав шанс 

стати центром тяжіння кібернетиків усього світу. Швидко розвивалися 

прикладна та абстрактна теорія автоматів. <…> Намітився зв’язок теорії 

автоматів і теорії формальних граматик. Розроблялися нові методи аналізу і 

синтезу автоматів, які зрештою і привели до <…> ідеї створення розумної 

машини як одного із стратегічних напрямів у розвитку ЕОМ і актуальній 
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проблемі комп'ютерного інтелекту як одного з варіантів штучного інтелекту» 

[215, с. 9]. Саме В. Глушкову належить думка про те, що система людина –

 машина є життєздатною в галузі мистецтва [45]. 

З метою забезпечення кадрами в кібернетичній галузі було створено 

відповідні підрозділи на базі КНУ імені Тараса Шевченка та КПІ (нині НТУУ 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Фундаментальні 

дослідження велися в ряді інститутів АН УРСР. Таким чином, Україна 

повністю забезпечила свої потреби в кадрах усіх рівнів кваліфікації. Вітчизняна 

школа програмування і сьогодні залишається однією з найпотужніших у світі. 

Визнання мають українські теоретичні школи: з теорії автоматів; технічної, 

біологічної, економічної кібернетики; системотехніки тощо. 

У перші роки незалежності України недофінансування галузі призвело до 

призупинення роботи цілих підприємств, які виробляли комп’ютери та 

комплектуючі до них. Це стало причиною того, що український ринок надто 

швидко заповнився комп’ютерною технікою зарубіжного виробництва. Попри 

це, в Україні після 2000 року активізувалась галузь інформаційних технологій 

(ІТ) та продовжує активно розвиватись її алгоритмічна частина – математичні 

та програмні складові інформаційних технологій, що забезпечує затребуваність 

і конкурентоспроможність українських програмістів на світовому ринку. 

1.3.2. Електромузичний інструментарій УРСР (1960–1980) 

Із середини ХХ століття електромузичні інструменти набули широкого 

попиту у виконавській практиці. Дещо відстаючи від світових тенденцій, 

радянська промисловість до початку 1970-х років налагодила серійний випуск 

електроінструментів по всій країні [36]. За тридцять років українськими 

конструкторами розроблено широкий спектр електромузичних інструментів: 

синтезатори («Альтаїр», «Естрадін-230», «Естрадін-3М» («Гама»), 

електрооргани (серія інструментів «Естрадін»), ритм-машини («Пульсар», 

«Звук»), вокодер-приставку («Крок»), професійний цифровий ділей («Крок 

Jet»), електробаян («Естрадін-084») та інші. 
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Творчим осередком електромузики в тогочасній Україні став Житомир, 

оскільки левову частку розробок було здійснено саме на Житомирському 

виробничому об’єднанні «Електровимірювач», а колектив конструкторів-

однодумців, без перебільшення, жив ідеєю створення сучасних синтезаторів. 

Рушійною силою цього колективу став конструктор Л. Федорчук (1939–2019). 

За його спогадами, з 1957 року, коли вперше почув звучання зарубіжного 

електрооргана, записаного на рентгенівський знімок, він намагався відшукати 

відомості про цей інструмент. Але в радянських бібліотеках інформація була 

відсутня: «Марно я годинами рився в каталогах, <…> ніхто нічого мені не міг 

повідомити про електроорган. Ніхто. Нічого. Мені залишалося тільки відкрити 

все самому. І я тоді вирішив раз і назавжди: обов’язково займатимусь 

електромузикою», – писав у спогадах Федорчук [194, с. 102]. Житомирськими 

конструкторами33 був створений перший у СРСР промисловий електронний 

музичний інструмент естрадін (скорочено від естрадний інструмент), який 

отримав назву «Романтика». Високу схвальну оцінку тембровій палітрі 

інструменту під час його презентації у Київській консерваторії дав 

Б. Лятошинський [там само] Оскільки вперше конструкція інструмента була 

представлена комісії 12 лютого 1964 року, з того часу цей день житомирянами 

відзначався як День електромузики (!) [236]. 

Розбудовуючи нову експериментальну галузь, завзяття конструкторів 

вистачало не тільки на вдосконалення винаходів і розробку нових інструментів, 

а й на організацію та проведення Всесоюзних науково-технічних конференцій з 

електромузичного інструментарію із залученням промислових і музичних 

організацій. Ідея проведення конференції, яка відбулась у 1971 році в Житомирі 

за темою «Стан і основні напрями розвитку електромузичних інструментів у 

СРСР» належала саме конструкторам Л. Федорчуку і В. Волошину. З огляду на 

те, що в 1938 році відбулася «конференція» шістьох винахідників, у ході якої 

А. Римський-Корсаков та В. Дзержкович представляли свій «Емірітон», 

33 Л. Федорчук був керівником лабораторії № 21, В. Волошин – керівником КБ-2 заводу 
«Електровимірювач». 
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А. Володін – «Екводин», О. Симонов – «Клаволіну», житомирці, прагнучи 

підтримати традицію і підкреслити зв’язок із попередниками, назвали захід 

ІІ Всесоюзною науково-технічною конференцією з електромузичних 

інструментів, де презентували свої розробки латвійські, російські та українські 

конструкторські бюро. Представлений на виставці електробаян «Естрадін 8Б» 

заводу «Електровимірювач», став переможцем серед електромузичних 

інструментів на Міжнародній виставці «Зв’язок 75» (Москва, 1975) [194]. 

У статті радянського журналу «Радіо», присвяченій п’ятдесятиріччю 

електромузичних інструментів, представлено огляд ІІ Всесоюзної конференції 

по електромузичним інструментам [209]. Цікавою для дослідження є тема 

доповіді представника Київського політехнічного інституту К. Пустовойтова, 

присвячена проблемі використання комп’ютера для розробки алгоритмів 

музичних програм і моделювання ЕМІ. Знаменною подією конференції став 

приїзд учасника першої конференції А. Володіна34, а сенсаційним моментом 

заходу - спілкування з Л.Терменом35, який презентував терменвокс. Удруге 

зустріч українців із видатним винахідником відбулась уже на третій 

конференції, яка проводилась у травні 1976 року і була найчисленішою (захід 

відвідали більш як 120 представників із 20 міст СРСР). 

Важливим моментом діяльності житомирських конструкторів була 

співпраця з представниками Київської державної консерваторії імені 

П. І. Чайковського (нині – НМАУ імені П.І. Чайковського) в особі піаніста 

Л. Вайнтрауба, який був не тільки консультантом із музичних питань, а й 

генератором нових ідей та активним учасником конференцій з електромузики у 

1971 та 1976 роках. Ідеї Л. Вайнтрауба подекуди знаходили своє продовження в 

наукових пошуках колег. Виконавець-демонстратор нових електроінструментів 

А. Грінберг, згадуючи свій виступ з доповіддю на третій конференції з темою 

«Спроба математизації коефіцієнта якості електромузичних інструментів», 

34 А. Володін виступив із доповідями: «Проблема виразного звучання електронних 
інструментів» та «Еволюція техніки ЕМІ». 
35 Л. Термен виступив із доповіддю «Нові можливості в галузі електромузичних 
інструментів». 
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зазначає, що написання доповіді стало можливим завдяки саме ідеї 

Л. Вайнтрауба щодо розробки такого коефіцієнта якості [53].  

Значним досягненням конференції 1971 року було прийняте рішення про 

створення музично-технічної ради з ЕМІ при Київській консерваторії. Крім 

представників консерваторії, до ради передбачалося ввести ще й інженерів-

конструкторів НДКТІ36 заводу «Електровимірювач», Муромського радіозаводу, 

Ризької фабрики музичних інструментів і персонально Л. Термена, А. Володіна 

і І. Симонова. У рішенні конференції також розроблено звернення до 

Міністерства культури СРСР і Союзу композиторів з проханням узяти участь у 

роботі створеної ради. 

Постійно діючий комітет (ПДК), до якого входило науково-технічне 

керівництво підприємств, об’єднав свої зусилля з розвитку ЕМІ на період між 

конференціями. «До нього (ПДК. – Прим. авт.) входили в статусі Голови Леонід 

Кузнєцов, його заступник у НДКТІМП37 Наумов, Віталій Волошин (Житомир), 

Леонід Федорчук (Житомир), Вадим Гордєєв (Брянськ), Лев Термен (Москва), 

Андрій Володін (Москва), Ігор Симонов (Москва), Карліс Грундштейн (Рига), 

Лев Вайнтрауб (Київська консерваторія), В’ячеслав Мещерін (Москва), 

Олександр Сахаровський (Муром). Починаючи з 1971 року, ПДК збирався двічі 

на рік у різних містах, де проходила діяльність підприємств» [194, c. 159]. 

Розробка електромузичних інструментів посилила інтерес дослідників-

акустиків до питань ладу, темперації, можливостей управління вільною 

інтонацією. Остання конференція з ЕМІ відбулась у 1981 році. 

Наприкінці 1980-х років згорнули діяльність майже всі інтелектуальні 

галузі промисловості УРСР, й упродовж двох-трьох років усі досягнення з ЕМІ 

було знищено, обладнання заводу «Електровимірювач» – розпродано. Цитуємо 

висловлення Л. Федорчука: «Зникли також експонати Музею заводу, в тому 

числі безцінний подарунок Лева Сергійовича Термена – терменвокс на 

36 Науково-дослідницький конструкторсько-технологічний інститут. 
37 НДКТІМП – Науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут музичної 
промисловості (м. Горький, нині – Нижній Новгород). 
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транзисторах, подарований ним нашим конструкторам як символ спадкоємності 

старого і нового поколінь електромузикантів-конструкторів» [194, с. 160].  

Таким чином, у Радянській Україні доля галузі електромузичних 

інструментів виявилася драматичною. За тридцять років існування вона 

пройшла шлях від зародження, злету, високих досягнень і визнання на 

міжнародній арені до занепаду та остаточного припинення існування. 

1.3.3. Прогресивна українська музикознавча думка 

другої половини ХХ століття 

За радянських часів нерідко музикознавча наука оминала вивчення 

процесів, які виходили за межі «дозволеного» у справі побудови 

соціалістичного суспільства. Подекуди унеможливлювалися «публікації 

матеріалів конструктивістського спрямування в часи ідеологічного пресингу» 

[48, с. 31.], який спровокував період тиші щодо музичних новацій у світі та 

видатних музично-історичних подій. Але, на думку піаніста, колишнього 

викладача НМАУ імені П.І. Чайковського Ю. Глущенка (1947–2020), 

доступність іноземної наукової фантастики і філософської есеїстки відіграла 

неабияку роль у формуванні науково-теоретичного і виконавського світогляду: 

«[З]ахоплення науковою творчістю А. Азімова, А. Кларка та К. Сагана 

типологічно зближувалось і органічно поєднувалось із ознайомленням і 

вивченням музичного авангарду – творів П. Булеза, К. Штокгаузена, 

Я. Ксенакіса, Л. Беріо та Л. Грабовського» [48, с. 28]. А це означає, що 

зацікавлені українські музиканти знаходили можливість відстежувати новітні 

світові тенденції музично-інформаційного простору. У цьому контексті, 

згадаймо імена провідних музикознавців Київської консерваторії, діяльність 

яких зумовила інтенсифікацію навчального процесу з дисциплін музично-

теоретичного циклу на історико-теоретичному та композиторському 

факультеті, де поступово було впроваджено використання сучасних технічних 

засобів навчання. 
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З іменами Миколи Григоровича Дяченка (1928–1993), Івана Арсенійовича 

Котляревського (1941–2007), Ігоря Болеславовича Пясковського (1946–2012), 

Леоніда Івановича Диса (1951 р.н.) пов’язано зародження нової ланки музичної 

науки. Експериментальну роботу з упровадження в навчальний процес 

міжпредметних зв’язків проводив доцент М. Дяченко разом із колективом 

викладачів консерваторії (І. Котляревським, Ю. Полянським, О. Мурзіною, 

І. Рябовим, С. Тишком, Л. Шевченко). Спільно з Котляревським він створив 

інформаційно-пошукову систему музикознавця. Широковідомими стали його 

кандидатська дисертація «Технічні засоби навчання в системі комплексного 

виховання музикознавця» (1984) та методична розробка «Принципи 

програмування в автоматизованому навчальному курсі сольфеджіо» (1988).  

Своєю складністю цікавою є сфера інтересів члена-кореспондента 

Академії мистецтв України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора 

мистецтвознавства, професора І. Котляревського. Вона охопила широке коло 

наукових проблем: музично-теоретичних, естетичних, культурологічних та 

науково-методичних. Як зазначає О. Рощенко, дослідниця творчої діяльності 

І. Котляревського, створена ним продуктивна наукова школа (термін 

Котляревського) є однією з найбільш перспективних та оригінальних у 

сучасному вітчизняному музикознавстві. Серед її характерних рис – 

застосування арсеналу потужних аналітичних методів як демонстрації ерудиції 

дослідника, логіки наукового мислення, миттєвого конструювання цілого в 

його деталях, а також здатності до наукового передбачення [163]. Саме за 

ініціативи Котляревського вперше в Україні на базі Національної музичної 

академії України імені П.І. Чайковського було відкрито інформаційно-

обчислювальний центр (ІОЦ) [153].  

Науковим керівником створеного інформаційно-обчислювального центру 

Київської консерваторії у 1987 році став Л. Дис. У своїх лекціях з «Основ 

музичної інформатики» (1988) [65] та з «Використання обчислювальної техніки 

в музичній освіті» (1988) [63] науковець указував на реальну можливість 

використання комп’ютерних технологій як тренажерної техніки в галузі 
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практичної композиції, підкреслював перспективність використання 

комп’ютерних технологій у музикознавстві, музичному виконавстві й 

педагогіці. Досягнення Л. Диса щодо осмислення музичної інформатики як 

наукової дисципліни були високо оцінені науковцями і знайшли продовження в 

подальших теоретичних розробках. 

Евристичність методів дослідження характеризує музикознавчу 

діяльність доктора мистецтвознавства, професора І. Пясковського (1946–2012). 

Феномену музичного мислення присвячена його монографія «Логіка музичного 

мислення» (1987) [150] та численні статті [151; 154]. Дослідниця творчої 

діяльності свого вчителя Т. Тучинська акцентує увагу на великому обсязі його 

наукового спадку та зауважує, що «[в]икористання теоретико-інформаційних і 

кібернетичних методів закономірно привернуло увагу вченого до актуальних 

питань, пов’язаних із комп'ютерними технологіями в музиці, <…> проблемами 

комп’ютерного моделювання музичної творчості, <…> комп’ютерними 

методами аналізу музичних текстів, <…> перспективами розвитку 

комп’ютерної музики, <…> впливу інноваційних технологій на систему освіти, 

<…> взаємозв’язками музики і кібернетики» [187, с. 70]. 

І. Пясковський входив до складу групи засновника кібернетичної 

етномузикології В. Гошовського, якому належать перші спроби використання 

комп’ютерної техніки в аналітичному описі музичних текстів в Україні. Робота 

проходила на базі Львівського політехнічного інституту. Саме Пясковським 

було розроблено методику машинного аналізу музичних текстів вірменських 

(сасунських) пісень із першої частини збірника «Вірменські народні пісні й 

танці» (Єреван, 1949) фольклориста С. Мелікяна [152]. 

Інтерес до кібернетики, загальної теорії систем, математики та семіотики 

спонукав І. Пясковського до досліджень інформатизації музики [152; 155]. У 

другій половині 1990-х років І. Пясковський розробив інноваційну дисципліну 

для музикознавців «Комп’ютерний аналіз музичних творів», яка заснована на 

методиці ймовірнісно-статистичного аналізу музичного тексту, моделюванні 

мелодії на основі марковських ланцюгів, практичному використанні фреймових 
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моделей в аналізі та моделюванні музичних стилів. Розуміючи звертання до 

комп’ютерних технологій як вдосконалення творчого процесу, І. Пясковський 

визначив мету використання. Вона простягається від моделювання евристичних 

музично-композиційних процесів до комп’ютерних досліджень психології 

творчого процесу з вербалізованим описом психологічного вмотивування 

творчих рішень [156; 157]. 

При вивченні історії впровадження ідеї динамічного профілю композиції 

як інструментарію музикознавця-дослідника, виявляємо, що у 1970-ті роки 

В. Бобровський розглядав проекції динамічного профілю твору. Поняття 

«динамічний профіль» було вперше розтлумачено В. Цуккерманом у посібнику 

«Аналіз музичних творів» [208, c. 7], і першим (!) завданням для студентів у 

ньому було «намалювати динамічний профіль <…> творів» [208, c. 293]. Схеми 

динамічних профілів музичних творів активно розроблялись і учнями 

І. Пясковського (О. Тагановим [178], Т. Тучинською [188] та ін.). З моменту 

впровадження методів комп’ютерної візуалізації та аналізу ця ідея набула 

додаткової переконливості (Розділ 4).  

Сьогодні візуалізація форм динамічних хвиль музичних творів 

реалізується у спеціалізованих програмних засобах, які здатні відобразити і 

осцилограму, і спектрограму твору. Така наочність побудованих динамічних 

профілів кожного з творів, які ми вивчали, дала змогу дослідити драматургію 

фактур у площині час (сек) – рівень гучності й підсилення потужності сигналу 

(дБ) задля осягнення загальної драматургії звукових подій композиції. 

Упродовж 1980-х років в українському музикознавстві почали з’являтися 

статті, присвячені світовим процесам розвитку електронної музики у 

ХХ столітті, її проблемам і перспективам (С. Шип [218]). На початку нового 

століття з’явився перший навчальний посібник українського автора 

В. Камінського «Електронна та комп’ютерна музика», в якому також висвітлені 

деякі теми щодо музичної інформатики [84]. 

Перешкоди, що гальмували процес обміну інформацією у світі зникли в 

1990 році, коли Федеральна Рада з інформаційних мереж США скасувала 
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правило, яке забороняло під’єднання до мереж без рекомендації одного з 

державних органів [113]. Історія масового поширення мережі Інтернет офіційно 

розпочалася 1 січня 1992 року, коли світовій спільноті вже були відомі 

технології СD-ROM (1983) і мультимедіа (1986), а портативні персональні 

комп’ютери, що з’явились у вільному продажу, були оснащені 8-бітними 

монофонічними звуковими картами (Sound Blaster від Creative Labs, 1989), які 

через два роки користувачі замінили на перші стереозвукові карти (8-бітні 

Sound Blaster Pro, 1991) [там само]. Припускаємо, що саме інтернет відкрив 

доступ українській спільноті до світового інформаційного простору: 

інформаційний вакуум швидко заповнився завдяки новоутвореним каналам 

комунікації. 

Хоча до 1950-х років Україна (УРСР) майже не згадується щодо 

«впливових» або вирішальних моментів історії розвитку музично-інноваційної 

сфери, усе ж таки нам відкриваються забуті імена початку XX століття, які 

завдяки своїй новаторській діяльності залишили вагомий слід в історії 

(Д. Баранов-Росіне, Д. Вертов, Є. Деслав, С. Нікрітін, М. Семенко та ін.). 

Сприйнявши новітні ідеї попередніх десятиліть, із другої половини ХХ століття 

Україна активізувала свої творчі сили. Наповнення українського музично-

інформаційного простору відбувалося під впливом різноманітних процесів 

прогресивного етапу (1945–1990), що прийшли від культур США та 

західноєвропейських країн, незважаючи на те, що цей вплив стримувався 

інформаційною політикою Радянського Союзу, а також соціально-політичними 

та економічними чинниками.  

Потужний розвиток кібернетики, формування і розвиток національної 

школи програмування забезпечили авторитет української науки у світі. 

Стрімко, але недовго розвивалась і сфера електромузичних інструментів. 

Вивчення науково-технічної діяльності українців (з 1960 по 1990 рік) щодо 

розробки та масового виробництва електромузичного інструментарію доводить, 

що в цей період в Україні точилася активна робота з впровадження в музичну 

практику нових інструментів, зокрема визнаних у Європі у 1970-ті роки. 
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Ґрунтовність роботи, яка проводилась українськими музикантами, інженерами 

та винахідниками в цьому напрямі, підтверджено всесоюзними науково-

практичними конференціями, що були організовані та проведені в Житомирі 

(1971, 1976, 1981).  

Налагодження комунікаційних зв’язків житомирських конструкторів 

заводу «Електровимірювач» із представниками КДК імені П. І. Чайковського 

спонукало активну спільну науково-творчу діяльність, яка стала взірцем 

комунікації між професійними групами. Безперечно, прогресивна українська 

музикознавча думка, яка пов’язана з науково-творчою діяльністю Л. Диса, 

М. Дяченка, І. Котляревського, І. Пясковського, вплинула на процеси 

інформатизації музичної сфери України. Музикознавці ще наприкінці 1970-х 

років підкреслювали перспективність використання комп’ютерних програмних 

розробок у музикознавчому дослідженні, а у 1990-ті роки композитори 

цілеспрямовано впроваджували комп’ютерні технології у сферу практичної 

композиції та музичної педагогіки. Наведені історичні факти доводять 

значущість внеску української прогресивної, зокрема музичної, спільноти в 

розвиток світового музично-інформаційного простору. 

Підсумовуючи зауважимо, що, починаючи з другої половини ХVIII 

століття, науково-технічні відкриття спровокували появу ідей, які змінювали не 

тільки світосприйняття людини, а й формували нову систему суспільної 

комунікації. Телеграфія, телефонія, радіомовлення зумовили утворення нових 

специфічних комунікативних зв’язків з дедалі більшим упровадженням 

новітніх засобів комунікації в різних сферах діяльності людини. З одного боку, 

розповсюдження інновацій стало можливим завдяки вдосконаленню процесів 

комунікації в суспільстві, які відбувались одночасно за багатьма каналами. З 

іншого боку, структура комунікаційних процесів змінювалася завдяки 

технологізації самого суспільства. Наприклад, телефонний зв’язок не тільки 

вирішив проблему комунікації в Європі та США, а й зробив реальністю онлайн-

трансляції телефонних концертів (організовували А. Клеман, Т. Кехілл). Таким 
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чином, утворився новий коммунікаційний шлях від автора до слухача з 

використанням технічних засобів зв’язку. 

Винайдення у XVIII столітті перших роботів (автоматонів, андроїдів), 

поява ідеї програмування, розробка лічильних машин – все це впевнило 

суспільство в можливості автоматизації процесів навколишнього середовища, 

що у ХХ столітті привело до розвитку математичної науки з виокремленням 

кібернетики та інформатики як наукової бази для практичної реалізації 

автоматичної системи керування та електронної обчислювальної машини. 

Інформатизація мистецтва оновила комунікативні практики у 

професійному музичному середовищі. Модернізація технологій запису та 

редагування звуку в першій половині ХХ століття наблизила момент реалізації 

цифрового звуку та комп’ютерного аналізу звуку в другій половині століття. В 

експериментах з розробкою електромузичного інструментарію відточувалися 

технології синтезу звуку, які зрештою стали новою комунікаційною складовою 

у процесі композиторської та виконавської творчості. 

Висновки до розділу 1 

1. Досліджено історію музично-інноваційної сфери та запропоновано 

періодизацію, яка складається з таких трьох етапів: підготовчий (1857–1945), 

прогресивний (1945–1990), новітній (1991 рік – до нинішнього часу). Виявлено 

основні чинники, які сприяли формуванню музично-інноваційної сфери на 

підготовчому етапі. Серед них такі: 

• Наукові відкриття Ж. Фур’є, Г. Ома, Г. Гельмгольця стали передумовою 

формування музичної акустики як науки, заклали її основу та забезпечили її 

розвиток на півтора століття вперед. 

• Шлях розвитку від засобів зв’язку до електромузичного 

інструментарію: з виникненням апаратів для прийому і передачі звукових 

повідомлень (телефон, телетрофон, театрофон) та потужним розвитком 

телекомунікаційного зв’язку відбулися зміни у процесах музичної комунікації. 

Стало можливим охоплення широкої аудиторії слухачів під час трансляції 
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концертів і музичних вистав (у тому числі у реальному часі та на далеку 

відстань). Музичне мистецтво збагатилося різноманітними електромузичними 

інструментами, у практичний обіг уведено технічне приладдя (мікрофони, 

навушники, гучномовці тощо). Виникнення технології синтезування тонів 

визначило напрям розвитку музичної творчості, пов’язаної з експериментами 

щодо музичних звучань. 

• Виникнення й розвиток звукозапису: інтенсивного розвитку з моменту 

винайдення фоноавтографу (1857) зазнав звукозапис. Винайдено пристрої, які 

фіксували та відтворювали звук за допомогою різного принципу дії: механо-

акустичного (фонограф, грамофон, патефон), електромеханічного (електрофон), 

магнітного (магнітофон). Два останніх принципи стали підґрунтям для 

розвитку студій радіомовлення і не втратили своєї актуальності й додині. 

• Естетичні орієнтири митців початку ХХ століття: через появу розмаїття 

авангардистських течій, активне спілкування між професійними групами, 

філософське осмислення проблеми досягнення порозуміння між митцем та 

слухачем проявилися пошуки естетичних орієнтирів. У результаті було 

сформовано музикознавчу європейську думку щодо нової естетики музичного 

мистецтва, яка полягала у рефлексії щодо нових шляхів розвитку музичної 

мови через оновлення методів її створення та за рахунок вивільнення від 

тональної залежності, визнання емансипації шуму. Пошуки нових засобів 

виразності привели не тільки до винайдення нового електромузичного 

інструментарію, але й до усвідомлення необхідності лабораторного 

дослідження властивостей звуку. 

2. Виявлено характерні ознаки прогресивного етапу розвитку, що 

підтверджують утворення сфери музичних комп’ютерних технологій, а саме: 

• Лавиноподібна реакція на заснування в Європі перших студій 

електронної музики (як найсучасніших осередків використання технічних 

апаратних засобів та інноваційних методів у творчій практиці) спонукала 

інтенсифікацію експериментальних проявів у композиції та появу нових 

музичних напрямів. 
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• Поширення комп’ютерних технологій у музичній практиці: уперше 

було створено музику з використанням комп’ютерної техніки і комп’ютерного 

програмного забезпечення (Computer-assisted composition); з’явилися 

композиції на основі звукового матеріалу, створеного з використанням 

технології прямого та частотно-модуляційного синтезу. Випробовано нову 

форму музичних виступів за допомогою технічних засобів – live electronics. 

• Поява способу обчислювання спектра звукового сигналу, 

представленого в цифровому вигляді (FFT). Впровадження технологій 

комп’ютерного аналізу звуку (оперування окремими фізичними параметрами 

звуку – частотою, амплітудою, швидкістю, довжиною хвилі); впровадження ідеї 

просторової локалізації звуку за допомогою технології Ambisonics. 

• Поява спеціалізованого технічного обладнання, яке забезпечувало 

процес музичній творчості: від багатофункціональних звукових чипів до 

звукових карт. А також розроблено стандартний протокол цифрового 

інтерфейсу музичних інструментів (MIDI), формати звукових файлів, які 

вирішували питання безстрокового зберігання та розповсюдження у цифровому 

коді музичного (звукового) матеріалу. 

3. Вивчено основні інтеграційні складові українського музично-

інформаційного простору у ХХ столітті. Історичні факти засвідчують 

масштабність діяльності співвітчизників, активну дослідницьку, науково-

технічну і творчу позицію кібернетиків, інженерів-конструкторів, 

кінематографістів, музикантів, які впродовж ХХ століття створювали історію 

інноваційної сфери музичного мистецтва. Хоча наповнення українського 

музично-інформаційного простору знаходилося під впливом різноманітних 

процесів, що мали місце в культурах західноєвропейських країн та США, проте 

значущість внеску української прогресивної спільноти в розвиток світового 

інформаційного простору є беззаперечною. Основними інтеграційними 

складовими культурних сфер є такі: 

• Потужний розвиток кібернетики та формування і розвиток національної 

школи програмування забезпечили світовий авторитет української науки. 
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• Розвиток галузі електромузичних інструментів: розробка, модернізація 

та впровадження в музичну практику нових інструментів протікала завдяки 

налагодженню комунікаційних зв’язків конструкторів із представниками 

професійних музикантів і є взірцем комунікації між професійними групами. 

• Діяльність музикознавців (Л. Дис, М. Дяченко, І. Котляревський, 

І. Пясковський) стала відображенням прогресивної української музикознавчої 

думки та вплинула на процеси інформатизації музичної сфери України у другій 

половині ХХ століття. 

Дослідження історії музично-інноваційної сфери демонструє, що з другої 

половини ХХ століття інформаційні технології та творча діяльність музиканта 

стали неподільними, а персональний комп’ютер – ще одним інструментом 

творчості і комунікації, який відкрив нові можливості взаємодії у 

композиторській і виконавській практиці, музикознавчій діяльності. Виявилося, 

що завдяки використанню комп’ютерних технологій у музичному мистецтві з 

метою застосування різних методів і способів рішення творчих завдань, 

утворилися різноспрямовані напрями технологічних розробок прикладного 

програмного забезпечення для музикантів, що потребують окремої уваги 

дослідника (Розділ 2). Тому вважаємо за необхідне узагальнити знання щодо 

праць зарубіжних науковців з використання комп’ютерних технологій в музиці, 

систематизувати знання щодо досліджень українських музикознавців з 

інновацій музичної творчості та розробити теоретичні положення для 

подальшого дослідження сфери музичних комп’ютерних технологій. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[225; 229; 230]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МУЗИЧНИХ 

КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

2.1. Музичні комп’ютерні технології в зарубіжній науковій думці 

ХХ – початку ХХІ століття 

Потужний розвиток точних наук упродовж останніх півтора століття став 

непорушною базою і водночас запорукою якісних змін у функціонуванні 

суспільства. Видатні досягнення, пов’язані з іменами Г. Ома, М. Фарадея, 

Д. Максвелла, Т. Едісона, Г. Герца, Н. Тесли, відбулися в електротехнічній 

сфері. Н-теорема Л. Больцмана38 (1872) стала початком зародження теорії 

інформації39, яка знайшла продовження в науковій творчості Д. Гіббса, 

Г. Найквіста, Р. Хартлі, А. Тюринга та остаточно сформувалась у К. Шеннона в 

1944 році. Значний внесок до її теоретичних розділів зробили вчені 

А. Колмогоров та А. Хінчин, щодо практичного застосування – В. Котельников, 

А. Харкевич та ін. Паралельно з цим наприкінці 1940-х років з’являлися перші 

результати пошуків забезпечення стискання даних (алгоритм Шеннона-Фано, 

алгоритм Хаффмана тощо). 

Блискуче науково-технічне розгортання було підкріплене працями з 

вивчення складних систем (Р. Вінер, В. Ешбі), що привело до формування 

нових наукових ланок математики: інформатики – науки про електронні 

обчислювальні машини (ЕОМ) і кібернетики – науки про автоматичні системи 

керування (АСК) [46]. Ідеї інноваційних перетворень заволоділи суспільством 

ХХ століття. Розроблені в науково-технічній галузі, вони поступово проявилися 

38 Н-теорема Больцмана описує незмінність ентропії ідеального газу в необоротних процесах. 
Рівняння Больцмана (введено у 1872 році), яке лежить в основі кінетичної теорії газів, стало 
невичерпним джерелом ідей. Рівняння використовується при вивченні явищ перенесення 
випромінювання, перенесення електронів у твердих тілах і плазмі, нейтронів – у ядерних 
реакторах, фононів – у надплинних рідинах тощо [212]. 
39 Теорія інформації вивчає основні закономірності отримання, передавання, зберігання та 
оброблення інформації [1]. 
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в мистецтві, утворивши безліч інформаційно-комунікаційних перехрещень і 

взаємодій різних наукових та науково-практичних сфер. Одним із результатів 

таких взаємодій у світі стала інформатизація музичного мистецтва. 

Зарубіжна наукова думка щодо вивчення творчих можливостей 

комп’ютерних систем стала базою для подальшого дослідження питання в 

українському музикознавстві. Без перебільшення, видатними для теоретизації 

інноваційного мистецтва стали праці «Кібернетика і музика» [74] та 

«Машинний пошук варіантів при моделюванні творчого процесу» [76] 

Р. Заріпова (1929–1991 (СРСР, РФ). Виявляючи загальні закономірності 

композиторської творчості, Р. Заріпов вивчав потенціальні можливості 

формалізації процесу складання мелодії за допомогою складних автоматичних 

систем, бачив перспективу у використанні комп’ютера для гармонізації мелодій 

та створення фуг, моделюванні композиторами оркестрового звучання. 

Науковець працював над проблемою машинної фіксації нот і створенням 

бібліотек музичних творів, вирішував питання ідентифікації мелодій для 

подальшого формування каталогу. Таким чином, у діяльності Заріпова 

окреслено напрями розвитку музичного мистецтва з використанням 

комп’ютерних засобів, які набули особливої актуальності наприкінці ХХ 

століття. 

Для сучасного музичного мистецтва знаковою стала праця 

«Формалізована музика» (1963) Я. Ксенакіса (1922–2001) [107]. У ній автор 

присвятив увагу інноваційним композиторським методам. Серед них – метод 

композиції на основі маркових ланцюгів («Марковська стохастична музика»); 

методи, засновані на теорії вірогідності («Вільна стохастична музика»), 

використанні теорії гри («Музична стратегія») та апарату математичної логіки 

(«Вільна стохастична музика з використанням ЕОМ», «Символічна музика»). 

Але насправді Я. Ксенакіс виклав концепти нової музичної естетики, яка йому 

здавалася більш природною й зрозумілою, оскільки у стохастичному прояві 

його музика наблизилася до фізично зумовлених явищ навколишнього 

середовища: «[ц]е закони переходу від тотального порядку до тотального 
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безладу поступовим або вибуховим способом», – так зауважував автор [107, 

c. 18]. 

Важливо, що теоретичні розробки Я. Ксенакіса підтверджені практичною 

реалізацією. Використання комп’ютерних технологій в музиці стало основною 

ідеєю центру дослідження математики та автоматизації в музиці – EMAM 40 

(1966), співзасновником якого був композитор. У подальшому, 

перетворюючись на технічну і творчу лабораторію Les Ateliers UPIC (1985–

2000), а згодом на C.C.M.I.X. (проіснувала до 2002 року), студія маестро 

працювала, використовуючи комп’ютерну систему UPIC (Unité Polyagogique 

Informatique CEMAM – поліагогічна обчислювальна система CEMAM), 

розроблену композитором і його групою в 1977 році. Я. Ксенакіс разом зі 

своїми колегами детально розробляв багаторівневу41 технологію нової 

композиторської творчості: від відпрацювання концепції твору (через 

інтуїтивні враження, вибір математичних законів, розробку фактур, загальної 

композиційної структури, визначення меж діапазону і тривалості звучань) до 

практичного втілення задуму за допомогою створення звукового матеріалу-

тембру необхідної щільності, маніпуляцій із магнітною плівкою, 

програмування тощо [175]. 

П. Булез (1925–2016) на початку 1980-х років проводив дослідження у 

сфері електронного синтезу звуку, вважаючи перспективною роботу музиканта 

зі звуком у реальному часі. На його думку, єдиною межею у сфері синтезу 

звуку є лише межа уявлення щодо «техніки виконавця», який керує 

обладнанням. Оскільки виконання та одночасно генерування звуку в реальному 

часі не усуває момент випадковості, в своїх міркуваннях над тим, чи можна 

вважати комп’ютер таким самим інструментом, як і інші, композитор зазначав, 

що було б логічним і неминучим вважати комп’ютер у його музичному амплуа 

40 З 1972 року EMAM (Equipe de Mathématique et Automatique Musicales) перейменовано на 
СЕМАМ (Centre d'Etudes Mathématique et Automatique Musicales). 
41 Багаторівневість складася із: мікро-структурного рівня (тембр, фізичні характеристики 
його спектру, звукова щільність, сонор тощо), міні-структурного рівня (ноти, графічні 
ескізи, сонограми), мезорівня (змінення динаміки, ладів, розвиток фактури), макрорівня 
(загальна форма твору) [175]. 
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таким самим інструментом, як і ті, що залежать від техніки виконання. Для 

нашого дослідження важливою є констатація П. Булезом факту прийняття 

суспільством музики, створеної за допомогою комп’ютерних засобів [25]. 

Фундаментальною працею з історії інноваційної музичної творчості стала 

книга Т. Холмса (Thom Holmes) «Електронна та експериментальна музика: 

технологія, музика та культура» [253]. Її актуальність полягає у викладенні 

автором історичних фактів та їх узагальнення щодо розвитку музичного 

мистецтва ХХ століття у контексті поширення електронних засобів у практиці 

музиканта, модернізації технічного оснащення та комп’ютерного програмного 

забезпечення. Автор зробив історичний екскурс у період зародження 

електроакустичної музики у Європі, комп’ютерної музики в США та Японії, 

виклав основні принципи аналогового та цифрового синтезу, розглянув 

еволюцію модернізації аналогових синтезаторів, цифрових музичних 

інструментів і комп’ютерного програмного забезпечення. 

Серед авторів, хто досліджував складні процеси сучасної музики, слід 

згадати авторитетні імена М. Арановського, Е. Артем’єва, Е. Денисова, 

В. Назайкінського, Ю. Рагса, Ю. Холопова, В. Ценової. Опора на результати 

експериментальних досліджень з використанням електронних приладів стає 

пріоритетом у досягненні об’єктивних висновків музикознавчого дослідження 

[138]. Серед перших музикознавців, що вдалися до системної розробки питання 

аналізу сучасних композицій – Т. Кюрегян, А. Смирнов, О. Соколов, В. Ценова, 

[181]. Нові тенденції та програмні можливості, що використовуються в 

музичній творчості за допомогою комп’ютера, знайшли відображення на 

сторінках великої кількості навчальних посібників таких авторів як 

В. Бєлунцов42, П. Лебедєв та В. Трубінов43, Ю. Пєтєлін та Р. Пєтєлін44, 

42 Бєлунцов В. Новейший самоучитель работы на компьютере для музыкантов: 3-е изд. 
Москва: ТехБук, 2003. 560 с. 
43 Лебедев П., Трубинов В. Русская книга о Finale. СПб: Композитор, 2003. 208 с. 
44 Серед багатьох видань авторів: Петелин Р.Ю., Петелин Ю.В. Сочинение и аранжировка 
музыки на компьютере. СПб.: БХВ-Петербург, 2009. 608 с. 
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Д. Ніколенко45 та інших. Посібник П. Живайкіна [69] залишається єдиним 

виданням, у якому відображені ідеї автора щодо класіфкації комп’ютерних 

програм за функціями. 

Заслуговують уваги дисертаційні дослідження російських музикознавців 

2000–2012 років. Такі питання, як комп’ютерізація музичної діяльності, 

використання точних методів у музикознавчому аналізі розглянуто у праці 

М. Залівадного46. Праця Ю. Терентьєва «Музична інформатика в системі 

професійної музичної освіти» (2003) присвячена структуризації та змісту 

музичної інформатики [182], а дослідження П. Трубінова47 й А. Гундоріної48 – 

музичній нотації в комп’ютерному представленні. Інформаційні технології у 

професійній музичній освіті вивчали І. Заболотська49, С. Полозов50 та ін. Темі 

дослідження французської спектральної музики 1970–1980-х років присвячена 

робота Д. Шутко51, електроакустичну музику Я. Ксенакіса вивчала А. Стоянова 

[175], питання електронних аудіотехнологій – М. Карпець52. 

45 Николенко Д.В. MIDI – язык богов. СПб. : Наука и техника, 2000. 143 с. : ил., табл. 
46 Заливадный М.С. Теоретические проблемы компьютеризации музыкальной деятельности: 
Опыт комплексной характеристики : дис. … канд. искусствоведения : 17.00.02 / Санкт-
Петербургская гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. Санкт-Петербург, 2001. 
148 с. 
47 Трубинов П.Ю. Музыкальная нотация в компьютерном представлении : дис. … канд. 
искусствоведения : 17.00.02 / Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н.А. Римского-
Корсакова. Санкт-Петербург, 2001. 164 с. 
48 Гундорина А.А. Современная нотография: проблемы методологии : дис. … канд. 
искусствоведения : 17.00.02 / Саратовская гос. консерватория (акад.) им. Л.В. Собинова, 
2012. 163 с. 
49 Заболотская И.В. Новые информационные технологии в музыкальном образовании : дис. 
… канд. пед. наук : 17.00.02 / Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н.А. Римского-
Корсакова. Санкт-Петербург, 2000. 196 с. 
50 Полозов С.П. Обучающие компьютерные технологии в музыкальном образовании : дис. … 
канд. искусствоведения : 17.00.02 / Новосибирская гос. консерватория им. М.И. Глинки. 
Новосибирск, 2000. 238 с. 
51 Шутко Д.В. Французская спектральная музыка 1970–1980-х годов: Теоретические основы 
музыкального языка: дис. … канд. искусствоведения : 17.00.02 / Санкт-
Петербургская гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. Санкт-Петербург, 2004. 
181 с. 
52 Карпец М.И. Электронные аудиотехнологии в композиторском авангарде 50-х гг. XX века 
(на материале творчества П. Шеффера, Дж. Кейджа, К. Штокхаузена) : дис. … канд. 
искусствоведения : 17.00.09 / Санкт-Петербургский Гуманитарный ун-т профсоюзов. Санкт-
Петербург, 2010. 232 с. 
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В. Громадін у дисертації «Феномен музики цифрової доби: питання теорії 

(2010) [54] досліджує феномен музичного середовища цифрового 

інфопростору. Автор вирізняє його відмінні риси – цифровий спосіб фіксації та 

існування в межах глобального кіберпростору. Переваги цифрового простору 

над аналоговим В. Громадін пов’язує з декількома аспектами, серед яких: 

технічний аспект (надшвидке зчитування, пошук і передача інформації, при 

цьому спотворення і втрата даних практично відсутні); економічний аспект 

(дешеве обладнання й передача даних, сумісність форматів тощо); етичний 

аспект (реальність забезпечення рівних можливостей щодо доступу до 

інформації для кожного підключеного до кіберпростору); культурний аспект 

(підвищення значення індивідуальності, розширення культурного 

різноманіття); архівний аспект (будь-які дані, що потрапили в цифровий 

інфопростір, залишаються там назавжди в незмінній формі). На думку 

В. Громадіна, цифровий інфопростір змінює не стільки результат творчості у 

його традиційному розумінні, скільки самих композитора, виконавця, 

звукорежисера та слухача. 

Дисертація С. Пучкова «Музичні компьютерні технології як новий 

інструментарій сучасної творчості» (2002) [146] була першою з дисертацій на 

пострадянському просторі, у якій музичні комп’ютерні технології розглядались 

як актуальне явище музичного мистецтва. С. Пучков запропонував 

класификацію сучасного комп’ютерного інструментарію та характеристику 

сфер його застосування, серед них – музична творчість, дослідження музичного 

мистецтва, музична педагогіка. Теоретична концепція С. Пучкова спирається на 

комплекс таких питань, як закономірності історичної еволюції музичного 

інструментарію; специфіка сучасного електронного інструментарію 

(стандартний інтерфейс MIDI, семплери, секвенсери, ревербератори); 

інтеграція апаратних (об’єктивних) методів дослідження в музикознавство; 

загальна комп’ютерізація музичної діяльності (створення, запис, виконання 

композиції). Крім того, науковець переклав з англійської мови та розтлумачив 

термінологію, пов’язану з використанням MIDI-технології та секвенсінгу. 
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Впродовж останніх двадцяти років актуальними є пізнавальні підходи 

досліджень музики із залученням комп’ютерних програмних засобів. У 

дослідженнях іноземних науковців когнітивне музикознавство (Music 

Cognition53) проявляється в моделюванні процесу музичного виконавства у 

штучних нейронних мережах; в осягненні психологічних процесів художнього 

сприйняття і художньо-естетичних взаємозв’язків технологічного прогресу з 

еволюцією музичного мистецтва тощо. Активна науково-дослідницька, творча 

та просвітницька робота зосереджена у численних міжнародних центрах.  

Серед інших найпотужних центрів сьогодні функціонують: Національний 

інститут аудіовізуального мистецтва (Франція) / INA54 – Institut National de 

l'Audiovisuel (France); Інститут досліджень і координації акустики та музики 

при центрі Жоржа Помпіду в Парижі (Франція) (Institut de Recherche et 

Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) [266]); Центр комп’ютерних 

досліджень в музиці та акустиці Стенфордського університету (США) / 

CCRMA55 – Center for Computer Research in Music and Acoustics (Stanford CA, 

USA); Міждисциплінарний центр комп'ютерного музичного дослідження 

універсітету в м. Плімут (Велика Британія) / Interdisciplinary Centre for 

Computer Music Research (ICCMR56) University of Plymouth (UK). Центр очолює 

професор Е. Міранда (1963 р.н.), чия наукова творчість є прикладом того, як 

змінюються вектори музикознавчого пошуку. Упродовж останніх двадцяти 

років науковий доробок Е. Міранда поповнювався працями з комп’ютерного 

звукового синтезу [263], звукового дизайну [262], нових цифрових музичних 

інструментів (у співавторстві з М. Вандерли (Marcelo М. Wanderly) [264]. У 

книзі «Evolutionary Computer Music» (2007) Е. Міранда у співавторстві з 

Дж. Байлсом [260] презентували теоретичні засади напряму еволюційного 

53 Society for Music Perception and Cognition (SMPC) URL : https://cutt.ly/ntzi9A7 (Last 
accessed: 30.01.2020) 
54 URL : https://institut.ina.fr/en (Last accessed: 03.09.2019). 
55 URL : https://ccrma.stanford.edu (Last accessed: 03.09.2019). 
56 URL : https://cutt.ly/xtlR2E8 (Last accessed: 03.09.2019). 
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комп’ютерного музикознавства з описанням практичного втілення взаємодії 

музики та еволюційного комп’ютингу57 (Еvolutionary Сomputing, EC).  

Участь Е. Міранда у складі наукових груп міждисциплінарних 

досліджень за підтримки провідних європейських і американських інституцій 

та університетів (Interdisciplinary Centre for Computer Music Research (ICCMR), 

University of Plymouth (UK), Cybernetic Intelligence Research Group (CIRG), 

Institut of Informatics (Porto Alegre, Brazil) etc.) демонструє перспективність 

музикознавчих досліджень у взаємодії з точними науками. Серед таких 

колаборацій слід згадати розробку музичних систем, поєднаних за допомогою 

датчиків з людським мозком (для створення музики за мозковими сигналами 

(2005) [259], розробку музичних інструментів, які синтезують звук за 

допомогою нейронних мереж (2011) [260], вивчення взаємозв’язків емоцій 

сприйняття різної ритмічної щільністі в алгоритмічній композиції (2015) [277] 

тощо. 

Актуальним питанням для музикознавців залишається розробка 

аналітичних методів дослідження електроакустичних композицій. Долучаючись 

до цього процесу (Розділ 4), слід розуміти різницю між поняттями 

електроакустична та електронна музика. Попри те, що українські дослідники 

неодноразово зверталися до цієї теми [20; 58; 72; 73; 185; 186], кожного разу 

уявлення читача піддавалося корегуванню відповідно до уявлень окремого 

автора. Така тенденція утримується внаслідок термінологічної десинхронізації 

між різними музикознавчими школами. 

Автор терміну електронна музика, В. Мейєр-Епплер, застосовував його 

для визначення композицій, створених з використанням електромеханічних або 

суто електронних звуків. У США, приміром, під терміном електронна музика 

57 Еволюційний комп’ютинг визначений авторами як галузь обчислювальної техніки, що 
зосереджена на використанні комп’ютерних моделей, подібних до дарвінівських 
еволюційних процесів як ключових елементів у розробці та реалізації комп’ютерних систем. 
Новий підхід у музиці надав музикознавцям можливість використання методів штучного 
інтелекту при аналізі та моделюванні музичних явищ, для координації діяльності 
співтовариств, захоплених спільними музично-творчими ідеями, для моделювання процесів 
передачі культурної спадщини новим поколінням тощо [260]. 
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(еlectronic music), як зауважує В. Камінський, об’єдналися «всі похідні і 

наближені до нього напрями, такі як конкретна музика, Мusic for Tape та інші, 

не викликаючи термінологічного замішання і неясності» [84, c. 35]. На наш 

погляд, прийнятною, є думка музикознавців В. Ценової та А. Смирнова (РФ) 

про те, що, термін електронна музика не встановлює стилістичних і жанрових 

обмежень, а лише «вказує на технологію» [181, с. 511]. Така думка збігається з 

міркуванням авторитетних дослідників електронної музики. Серед них – 

Л. Хіллер (США). Він писав, що аби музичний твір був електронним, його 

композитор повинен передбачити електронну обробку, відповідно до 

авторської концепції, так само, як композитор повинен мати на увазі оркестр, 

створюючи симфонію [251]. Е. Денисов (РФ) визначив, що «[м]узика, звукові 

об’єкти якої утворені електронними генераторами, називається електронною» 

[60, с. 151]. У свою чергу, С. Шип (Україна) називає електронною музикою ту, 

«матеріальною основою якої є електронно вироблені, препаровані та 

синтезовані звуки» [218, с. 146]. 

Щодо терміну електроакустична музика, то наприкінці 1950-х років у 

Франції він з’явився як результат поєднання техніки композиції та конкретного 

й електронного підходу до звуку, до того ж сьогодні вона повністю пов’язана із 

застосуванням програмного забезпечення на базі комп’ютера. Історично так 

склалось, що у деяких країнах Європи саме термін електроакустична музика 

охоплює конкретну, електронну музику, психоакустику, акусматику. До 

електроакустичної музики також відносять комп’ютерну музику та відгалужену 

від неї – інтерактивну, алгоритмічну, стохастичну, експериментальну музику. 

Зокрема у Франції понятя електроакустична музика співпадає з поняттям 

акусматика, яке з 1970-их років активно розробляє Ф. Бейль [240]. 

Серед сучасних методів аналізу електроакустичних творів науковці 

вирізняють два основних: комп’ютерний аналіз і описувальний слуховий метод 

[175]. Комп’ютерний аналіз використовується для точного вимірювання 

фізичних характеристик звуку з метою створення осцилограм як відображення 

миттєвої зміни звукового тиску (гучності) в часі; для створення спектрограм, 
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які наочно демонструють події в частотно-тембровій та часовій системі 

координат. Достатньо широким є коло програмного забезпечення для 

здійснення комп’ютерного аналізу. В сучасному музикознавстві активно 

використовуються програми, які мають і базовий набір інструментів, і 

спеціалізований. Серед них – звукові редактори для аналізу та редагуання звуку 

(Audacity58, TAPESTREA59 SPEAR60), багатоканальні звукові редактори (Adobe 

Audition61, Steinberg WaveLab62, ACID, Samplitude, Sound Forge63, GRM Player64), 

програми комп’ютерного аналізу звуку (SPAX65), програми комп’ютерного 

аналізу та візуалізації як електроакустичної музики, так і будь-якого записаного 

звукового явища (Acousmograhpe66) тощо. 

Описувальний слуховий метод акцентує увагу на слуховому сприйнятті 

музичної композиції. Музикознавство у ХХ столітті стикнулося з проблемою 

аналізу музичного твору, коли його не можливо або важко розкласти на 

послідовність певних знаків, які б піддавались ототожнюванню та 

впорядкуванню. І тому для розуміння твору, який сприймається слухачем як 

образ або цілісна структура, використовують аналітичні підходи, наближені до 

методів психоакустики. Ці методи спрямовано на вивчення особливостей і 

закономірностей процесу сприйняття звуків, їх впливу на людину, допомагають 

у розпізнаванні звукової інформації, а саме – у розрізненні фонових і 

першопланових звукових структур, об’єднанні суміжних у часі й просторі 

звукових елементів [185]. 

Музикознавчий аналіз із застосувавнням міждисциплінарних аналітичних 

методів привертає увагу зарубіжних науковців. Так, наприклад, до методу 

58 URL : https://www.audacityteam.org (дата звернення: 03.09.2019). 
59 URL : http://taps.cs.princeton.edu/ (дата звернення: 03.09.2019). 
60 URL : http://www.klingbeil.com/spear/ (дата звернення: 03.09.2019). 
61 URL : https://www.adobe.com/ua/products/audition.html (дата звернення: 03.09.2019) 
62 URL : https://new.steinberg.net/wavelab/ (дата звернення: 03.09.2019). 
63 URL : https://www.magix.com (дата звернення: 03.09.2019). 
64 URL : https://inagrm.com/fr/showcase/news/372/grm-player (дата звернення: 03.09.2019). 
65 Використовується для комп’ютерного аналізу звуку за методом А. Харуто, розробника 
цього програмного засобу. 
66 URL : https://cutt.ly/9ygz6rz (дата звернення: 03.09.2019). 
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фотографічної спектральної конструкції музичного твору, вперше 

використаному Р. Коганом [242] у 1980-ті роки, в подальшому зверталися 

М. Брехт, Т. Лікката, Т. ДеЛіо [173]. Комп’ютерний аналіз у поєднанні з 

лінгвістичними методами продемонстровано у працях Ж.–Ж. Наттьєза [265], 

С. Еммерсона [247], Л. Заттра [278]; семіотичний підхід демонструє 

Ф. Делаланд [245]. Метод складання графічних партитур увійшов у 

музикознавчий обіг із розробками В. Еванса [247], Л. Торесена [274]. Водночас 

популярними аналітичними методами залишаються ті, що засновані на 

концепції типоморфології П. Шеффера [268] та спектроморфології Д. Смоллі 

[271].  

Наукові пошуки П. Шеффера (1910–1995) і команди, що працювала з ним 

у GRM, відбувалися в напрямі термінологічної уніфікації звуків і звукових 

процесів. У теоретичній праці «Типоморфологія» («Traitè des objects musicaux», 

1966) [268] автор визнає слухання як перцепційну діяльність, а звук – як об’єкт 

сприйняття одночасно у трьох вимірах: частоті (висота), його тривалості (час), 

інтенсивності (гучність). П. Шеффер спирався на нове розуміння звуку як 

звукового об’єкта (sound object), який міг бути надісланий із будь-якого 

джерела і бути звуком у межах, зумовлених часом. Така теорія звукових 

об’єктів передбачає визначення їх певних типів і структурних (морфологічних) 

ознак. П. Шеффер визначив типи звукових об’єктів як безперервні, повторні та 

імпульсні. Зі звуковими об’єктами дослідник пов’язував утворення звукових 

подій (sound events). 

Ідеї П. Шеффера лягли в основу спектроморфологічної теорії (1986) 

Д. Смоллі [271], яка, крім використання типології спектру і морфології, 

доповнена концепцією руху і процесами структурування. Д. Смоллі уперше 

застосував термін «спектроморфологія», виокремив чотири типи руху 

(циклічний або центрований, односпрямований, багатоспрямований, зворотно-

поступальний) і визначив етапи руху (початок – продовження – завершення) з 

деталізацією структурних функцій. Як і в П. Шеффера, у методиці Д. Смоллі 

слухове сприйняття є базовим. Поєднуючи слухове сприйняття з описувальним 

 



83 
 
методом щодо окремих звукових об’єктів, автор запропонував знаходити і 

встановлювати взаємозв’язки між ними задля створення детальної картини 

звукових подій цілої композиції. Д. Смоллі, відштовхнувшись від ідей 

П. Шеффера, об’єднав підходи до аналізу електроакустичного твору: 

традиційний, структурний, психологічний, теоретико-інформаційний, 

кібернетичний (використання теорії фреймів), типоморфологічний. Наукова 

розробка Д. Смоллі дала імпульс для подальших пошуків музикознавців [185; 

271]. 

Інший приклад наукового поглиблення ідеї типоморфології П. Шеффера 

знаходимо у норвезького науковця та композитора Л. Торесена67 (Lasse 

Thoresen, 1949 р.н.), чий метод слухової сонології для здійснення 

спектромофологічного аналізу композицій обрано як складову частину 

аналітичного методу музикознавчого аналізу творів у четвертому розділі 

дисертації. Починаючи з 1970-х років, Л. Торесен був залучений до наукового 

пошуку методів аналізу музичних творів. Ранні його наукові роботи були 

присвячені вивченню музики через знаки та знакові структури68, а новаторські 

спрямування Л. Торесена стали продовженням досліджень П. Шеффера.  

Після публікації наукових статтей у часописах «Organised Sound» та «The 

Journal of Music and Meaning» ідеї Л. Торесена привернули увагу міжнародної 

музичної спільноти [256]. Деталізовані критерії описування окремого почутого 

звуку запропоновані Л. Торесеном і А. Хедманом у сумісній праці 

«Спектроморфологічний аналіз звукових об’єктів: адаптація типоморфології 

П’єра Шеффера» («Spectromorphological analysis of sound objects: an adaptation 

of Pierre Schaeffer's typomorphology» (2007) [275]). На доцільності поєднання 

семіотичного підходу із засадами психології сприйняття звукових явищ 

Л. Торесен зауважував у статті «Екзосемантичний аналіз почутої музики» 

(«Exosemantic Analysis of Music-as-Heard» (2012) [274]). Осягнення сенсу 

67 Сайт Л. Торесена. URL : http://www.lassethoresen.com/ (дата звернення: 30.09.2019). 
68 Серед ранніх статей композитора: «Aural Design and Compositional Technique» (1983), «Un 
model d'analyse auditive» (Analyse Musicale №1, 1985). URL : http://www.lassethoresen.com/ 
(дата звернення: 30.09.2019). 
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музичного твору та його тлумачення автор пов’язав з механізмом виявлення 

семантичних зв’язків окремих елементів цілої структури, що утворюються на 

рівні звуку (його сприйняття) та знаку (його значення). Серед визначальних 

чинників у розрізнюванні звукової інформації у межах композиції Л. Торесен 

зазначив такі: здатність до вичленування структур у єдиному звуковому потоці; 

розпізнавання звучань, що мають подібні характеристики; розрізнення фігури і 

фону; можливість зафіксувати стійкість акустичних об'єктів при зміні умов 

звучання тощо. 

Протягом останніх сорока років у Норвезькій музичнійї академії точилася 

робота над розробкою нового підходу до слухового дослідження музичної 

композиції (The Aural Sonology Project). За участі студентів і колег, зокрема 

науковців О.-А. Томмессена і П. Торнквіста, Л. Торесену вдалося створити 

теоретичні положення щодо вивчення музичних творів через слухове 

сприйняття, які стали базовими для створення плагіну The Aural Sonology69 

(Слухова сонологія) [239]. Цю аналітичну систему розроблено за підтримки 

Groupe de Recherches Musicales (INA GRM)70 на основі програмного комплексу 

Acousmograhpe71. Отже, музичний твір, розпізнаний Acousmograhpe, піддається 

комп’ютерному амплітудно-спектральному аналізу, який візуалізується у 

додатку з метою об’єктивного визначення окремих параметрів звукового 

матеріалу, відображення миттєвих змін звукового тиску у часі (осцилограма), 

демонстрації частотно-тембрових і звукових подій у часо-просторі твору 

(спектрограма). Аудіовізуальна технологія допомагає перевести отриманий 

звуковий сигнал у графічні символи, полегшує аналіз композиції та його 

презентацію. 

Утім, саме плагін Aural Sonology забезпечує новий підхід до аналізу 

акустичних і структурних аспектів почутої музики таким чином, що аналітичні 

69 Координатором проекту виступив А. Хедман (Andreas Hedman), контроль здійснювали 
Л. Торесен і Д. Теруджі (Daniel Teruggi). URL : https://cutt.ly/Lygxqoz (дата звернення: 
03.09.2019). 
70 URL : https://inagrm.com/en (дата звернення: 03.01.09.2020). 
71 URL : https://cutt.ly/9ygz6rz (дата звернення: 03.09.2019). 
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інструменти є спрямованими на спектроморфологічний аналіз композиції та 

аналіз її формоутворюючих елементів. Відповідно до слухового сприйняття 

музичного матеріалу, за власними асоціаціями й вибором дослідника графічні 

позначення синхронізуються із зображенням амплітудно-спектральної картини 

твору (або його фрагмента). Це надає альтернативну можливість представити 

твір як концептуальну структуру.  

Використовуючи текстові анотації та графічні позначення, відповідно до 

почутих звукових об’єктів72 і пов’язаних із ними звукових подій, можна 

дослідити часовий простір твору, вивчивши часову сегментацію музичного 

висловлення; розпізнати структуру тематизму (повторення, змінення, 

контраст); синхронізувати фактурні шари, візуалізувати елементи накопичення, 

розрядження, і спрямування енергії в часі; визначити формоутворюючі прості 

та складні структури і зафіксувати їх перетворювання, (наприкад, 

розповсюдження – накопичення, розчеплення – злиття, кристалізацію –

 зникнення); за допомогою динамічного профілю твору – визначити його 

структуру. Для цього науковець розробив спектроморфологічні категорії, типи 

рухливості й тривалості звукових об’єктів, виокремив поширені випадки 

звукових об’єктів, визначив градації яскравості спектрального профілю, окремі 

випадки атаки й завершення звучання73 тощо. 

Випробовування методу Л. Торесена у музикознавчому аналізі творів 

сучасних українських композиторів відбудеться у процесі пізнання художньої 

логіки різних за технікою створення композицій (Розділ 4). 

72 Наприклад, спектроморфологічні позначення звукових об’єктів поділені Л. Торесеном на 
шість секцій: збалансовані (Balanced Sound Object), ковзаючі (Gliding Sound Object), складні 
(Composite Sound Object), Накопичені (Accumulted Sound Object), Багатошарові (Stratified 
Sound Object), хиткі (Vacillating Sound Object). 
73 Розроблені Л. Торесеном (і розтлумачені в анотації до плагіну The Aural Sonology) графічні 
позначення включено до програмних бібліотек. Це дає можливість перевести у спеціальні 
знаки почуті звукові об’єкти і пов’язані з ними звукові події творів з умовною партитурою 
або без неї та проаналізувати занотовану музику. Для зручності використання 
спектроморфологічної бібліотеки плагіну Aural Sonology вітчизняними користувачами у 
Додатках дисертації подано переклад українською (Додаток А, Таблиця А.2). 
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Таким чином, зарубіжна наукова думка з середини ХХ століття 

спровокувала інтенсифікацію процесу інформатизації музичної практики та 

надала поштовх подальшим дослідженням. Серед найвизначних – вивчення 

творчих можливостей комп’ютерних систем та виявлення потенціальних 

можливостей формалізації композиторського процесу (Р. Заріпов [74–78], 

Я. Ксенакіс [107]), систематизація інформації з практичної композиції сучасної 

музики (Ц. Когоутек [95]). Нами виявлено, що пріоритетом у досягненні 

об’єктивних висновків музикознавчого дослідження стали результати 

експериментальних вимірювань із використанням електронних засобів, на чому 

зауважували Є. Назайкінський, Ю. Рагс [138], Ю. Холопов [204], П. Булез [25]. 

Активна науко-творча діяльність дослідників, серед яких М. Арановський [5], 

Е. Денисов [60], Т. Кюрегян, А. Смирнов, В. Ценова [181], Е. Міранда [259–

264], Т. Холмс [253], є прикладом пошуку ефективних методів вивчення 

сучасної музики.  

За останні двадцять років з’явилася велика кількість дисертаційних 

досліджень, серед яких і такі, що демонструють наукове занурення у вирішення 

проблем музично-інноваційної сфери: дослідження В. Громадіна [54], 

С. Пучкова [146], А. Стоянової [175]. У навчальних посібниках74 В. Бєлунцова, 

П. Живайкіна [69], П. Лебедєва та В. Трубінова, Ю. Терентьєва [182] та інших є 

необхідна інформація щодо практичного використання комп’ютерних 

технологій у музичному мистецтві. Крім того, виявлені міжнародні науково-

дослідницькі центри, які працюють у контексті інтеграції музикознавчих 

досліджень у наукові дослідження точних наук. 

Узагальнюючи сучасні методи аналізу електроакустичних творів (серед 

інших – концепція типоморфології П. Шеффера [268] та спектроморфології 

Д. Смоллі [271]), окремо зосереджено увагу на методі слухової сонології 

Л. Торесена, яка стала складовою частиною аналітичного методу в 

музикознавчому аналізі творів сучасних українських композиторів (у 

четвертому розділі дисертації). 

74 Див. посилання на навчальні посібники В. Бєлунцова, П. Лебедєва та В. Трубінова на с. 75. 
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2.2. Тематика досліджень інформаційних технологій 

українськими музикознавцями (з 2000 року) 

Наприкінці ХХ століття потужний розвиток інформаційних технологій та 

їх стрімке поширення у практиці музиканта вплинули на сучасне музичне 

мистецтво. Відновлення незалежності України у 1991 році стало чинником змін 

соціально-політичного та економічного життя країни. Ці зміни відобразились 

на сфері музичної культури і співпали у часі з комунікаційним прогресом щодо 

можливості вільного доступу до ресурсів мережі Іnternet. Від того часу 

українська музична творчість не сприймається інакше, ніж як частина світової. 

Досліджуючи питання інформатизації музичного мистецтва, ще 

наприкінці 1980-х років музикознавець Л. Дис запропонував упровадити в 

навчальний процес музикознавців і композиторів київської консерваторії такі 

дисципліни, як «Основи використання обчислювальної техніки в музичній 

освіті» [63] та «Основи музичної інформатики» [65]. Розроблені Л. Дисом 

дисципліни були спрямовані на вивчення засобів електронно-обчислювальної 

техніки, інформаційних технологій і способів їх практичного використання в 

музичній освіті, виконавській, композиторській та музикознавчий діяльності. 

Такі напрацювання мали продовження у низці новітніх дисциплін75. З другої 

половини 1990-х років у КДВМУ імені Р.М. Глієра76 вперше впроваджено у 

навчальний процес дисципліни музично-інноваційного циклу за всіма 

спеціалізаціями (!). 

Активізація вивчення науковцями новітніх процесів у музиці 

спостерігається з 2000 року. На універсаліях пізнавального процесу77 

українськими музикознавцями вивчалися проблеми інтегративних тенденцій у 
75 Серед інших, авторська дисципліна І.Б. Пясковського «Комп’ютерний аналіз музичного 
тексту», «Електронний синтез звуку» І.О. Стецюка тощо. 
76 Київське державне вище музичне училище імені Р.М. Глієра, нині – Київська 
муніципальна академія музики імені Р.М. Глієра (КМАМ ім. Р.М. Глієра). 
77 Науковець В. Фомін, описуючи коло проблем, з яким стикається музикознавець середини 
ХХ століття в процесі аналізу музичного твору, вперше використав поняття «пізнавальна 
ситуація». Пізніше акцент на процесі пізнання, діалектику якого відображено у 
формулюванні та рішенні складних проблем, став основним у розвитку музикознавства 
[199]. 
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сучасній музиці (О. Берегова [11], О. Жарков [68]), темпоральні особливості 

музичної культури цифрової доби (М. Голубенко [51]), логіка художнього 

процесу і музичного мислення (О. Зінькевич [80], М. Ковалінас [92], 

І. Пясковський [150, 151, 154]), питання музичного хронотопу (О. Гармель [39], 

Н. Герасимова-Персидська [43], С. Гоменюк [51]), сучасне музичне середовище 

(І. Довжинець [62]) та питання новітнього музичного тезаурусу (Ю. Лошков та 

М. Калашник [119]).  

Питання використання комп’ютера як інструмента практичної діяльності 

музиканта розглядалися у статтях Л. Гнатюк [49], Є.Моревої [133], 

І. Приходько [147], І. Пясковського [150, 155], А. Рощенко [134]. Основні етапи 

історичного процесу становлення та розвитку електронної та комп’ютерної 

музики в Європі та США досліджені В. Камінським [84]. Електронну музику як 

різновид академічного та популярного музичного мистецтва вивчав 

А. Бондаренко [19; 20]. Розроблюючи аналітичні ідеї музикознавця Г. Когута 

щодо аналізу твору за допомогою осцилограми, А. Бондаренко зауважував і на 

доцільності аналізу спектру звукової хвилі [20].  

Перші статті з дослідження історії української електроакустичної музики 

належать А. Загайкевич [71; 72; 73]. Явище електронної музики в 

соціокультурному контексті досліджено в науковій праці С. Лазарєва [111], а як 

феномен культурно-цивілізаційних процесів вивчала К. Черевко [210], як 

складову систему студійних жанрів дослідив С. Шустов [221]. Методам аналізу 

електронної музики присвячені статті Н. Данченко [58] та Т. Тучинської [185; 

186]. У дисертаційних дослідженнях А. Карнака (2000), І. Гайденка (2005), 

О. Таганова (2005), І. Ракунової (2008), К. Фадєєвої (2009), Т. Тучинської 

(2009), Я. Сердюк (2017) окреслено коло найважливіших питань щодо 

використання інформаційних технологій у музичному мистецтві. 

Так, досліджуючи еволюційно-історичні та технологічні (звуковисотні і 

композиційні) аспекти творчого процесу, автор дисертації «Традиція 

експерименту в американській музиці XX століття» А. Карнак [88] на прикладі 

«конкретних» та електроакустичних творів Дж. Кейджа, Е. Вареза, 
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М. Фелдмана, В. Усачевського, О. Люенінга виявив основні принципи 

музичного мислення композиторів експерименталістської формації. Під час 

дослідження музикознавець стикнувся з питанням нерозробленості чітких 

критеріїв для оцінки явищ, пов'язаних із традицією експерименту, а також 

повільним формуванням системних засад, до яких належить розробка нових 

прийомів і методів музикознавчого аналізу. 

Дослідженню музичних комп’ютерних технологій та особливостей їх 

використання в композиторському процесі присвячена дисертація І. Гайденка 

«Роль музичних комп’ютерних технологій у сучасній композиторській 

практиці» (Харків, 2005) [38]. Автор розглядає комп’ютерні технології як 

основу для нового типу креативного мислення. Досліджуючи комп’ютерні 

технології на прикладі діяльності IRCAM (Париж, Франція), І. Гайденко 

виокремлює напрями розвитку сфери музичних компютерних технологій, які 

мають безпосереднє відношення до композиторської практики (серед них – 

дослідницький напрям, звуковий синтез, створення музики, розробка 

комп’ютерного устаткування і комп’ютерних спеціалізованих програм). Автор 

визначає допоміжну (калькулятивну) та креативну функції ЕОМ. Науковець 

наголошує, що експерименти з комп’ютерного створення музики виявили 

обмежену практичну корисність отриманих результатів для композиторської 

практики і принципову неможливість замінити композитора запрограмованою 

машиною. 

У дисертаційному дослідженні «Особливості психологічного сприйняття 

звукового простору музичних творів» О. Таганов, визначаючи функціональні 

типи інформативності в музиці, виокремив чисельно-смисловий екстракт 

(інформація математичного характеру), ознаковий блок (супутня уточнююча 

інформація) та описувальні елементи (конкретизація попередньо наданої 

інформації). Науковець зазначив, що можливості комп’ютерного аналізу та 

моделювання тембру за різноманітними методиками надали митцям нові 

виразні засоби [178]. Аналізуючи музичні твори різних стилів і жанрів, серед 

яких «Metastasis» Я. Ксенакіса, «Три погляди на революцію» Е. Артем’єва, 
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дослідник звернув увагу на те, що поява електронної музики спровокувала 

зміни просторового сприйняття. Зокрема, тембросонорний аспект – особливості 

формування тембру, його спектральна будова, акустично-динамічні 

характеристики, умови розповсюдження – привернув увагу науковця. 

У монографії І. Ракунової «Нові композиторські технології (на прикладі 

творчості Алли Загайкевич)» [159] представлена ретроспектива електронних 

технологій від виникнення і до початку ХХІ століття. Музикознавець розглядає 

історію та теорію алгоритмічної композиції, її види (композицію за допомогою 

комп’ютера, спектральну та фрактальну композиції), досліджує технології 

синтезу звуку (заснованi на методицi модуляцiйного синтезу, синтезу фiзичного 

моделювання, формантного синтезу, фрактального та за допомогою ШПФ 

(FFT), визначає рiзнi способи обробки звучання в реальному часi та види 

контролерiв (controllers) iнтерактивної композицiї. 

Творчість А. Загайкевич досліджується І. Ракуновою через технологiю 

обробки звучання в реальному часi на прикладі твору «Пагоди»78, особливостi 

технологiї алгоритмiчної композиціі – на прикладi «Повiтряної механiки»79, 

технологія синтезу звуку – на прикладі твору «Геронея»80. В основі 

багатовимірних досліджень І. Ракунової є спроба віднайти правильне 

застосування сучасних комп’ютерних технологій, визначити їх місце в 

творчому процесі, а також у його аналізі. Науковець зауважує, що в 

алгоритмічній композиції комп’ютерна технологія отримує роль технічного 

помічника у втіленні авторського задуму. До найважливіших проблем 

музикознавства дослідниця відносить вироблення єдиної аналітичної 

термінології; розробку ефективних методів та інструментів аналізу електронних 

творів; вивчення процесів музичної творчості за допомогою математичних 

моделей тощо. 

78 Для тенорової, басової, контрабасової блок-флейти, електронного запису та обробки в 
реальному часі. 
79 Для флейти, кларнета, ударних, фортепіано, скрипки і віолончелі. 
80 Для інструментального ансамблю та електронного запису. 
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У дисертації Т. Тучинської «Розуміння музичного тексту: теоретико-

інформаційний аспект» [188] вивчення теоретико-інформаційного аспекту 

проблеми розуміння музики автор веде від ідеї спільності процесів обробки 

інформації людиною і комп’ютером. Науковець аналізує музичний текст 

відповідно до головних категорій теорії інформації – різноманітності, 

надмірності, алгоритмічної складності. В музичному творі такі категорії 

проявляються через повторність і контраст, змінне й незмінне, варіантне та 

інваріантне як головні опорні точки у сприйнятті й розумінні музичного тексту. 

На прикладі алгоритмічної композиції, виявленні її суті, Т. Тучинською 

розглядається спроба формалізації процесу розуміння музичного тексту і 

фреймового81 підходу до проблеми моделювання композиторського стилю 

В. Сильвестрова; запропоновано програму алгоритмічної композиції, яка здатна 

генерувати музичні тексти в заданому стилі з використанням стохастичних та 

комбінаторних принципів. Експеримент, проведений Т. Тучинською, показав, 

що при прослуховуванні зразків не можливо визначити, результатом якого 

процесу (стохастичного або детермінованого) є певні фрагменти музики, 

створені за допомогою програм алгоритмічної композиції. При формалізації, як 

і при будь-якому оцифруванні, відбувається неминуча втрата частини 

інформації (відкидання неістотної інформації при створенні формалізованої 

моделі). «На маргіналі» залишається те, що не піддається формалізації, – 

найважливіші сутнісні риси музики композитора і значна частина її смислової 

складової. Такі результати говорять про те, що повна алгоритмізація та 

формалізація процессу творчості неможлива. 

Розглянуте Т. Тучинською комп’ютерне програмування в галузі аналізу і 

синтезу звукових елементів та музичних композицій передбачає створення 

умов самоорганізації системи, автономізації дій, що моделюють процеси 

створення музичної композиції без безпосередньої участі людини, яку усунуто 

81 «Фрейм – це мінімальний опис явища, факту, об'єкта, при видаленні з якого будь-якої 
складової частини дане явище, факт або об'єкт перестають впізнаватися (класифікуватися), 
тобто опис втрачає сенс» [188, с. 11]. 
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із процесу композиції, а лише задіяно на початковому (що ініціює) і кінцевому 

(експертному) етапах. Це дозволило розкрити об’єктивні закономірності 

звукової організації, які діють і при створенні людиною музичної композиції, 

що припускає її включення в комунікативний процес розуміння [188]. 

Дослідженню специфіки прояву евристичних процесів у музичній 

творчості за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення присвячено 

дисертацію К. Фадєєвої «Сучасні комп’ютерні технології у дослідженні 

музичної культури» [192]. В історіографічному огляді щодо електронних 

інструментів та електроакустичної музики, поданому в цьому дослідженні, 

наведено окремі відомості, що передували появі та розвитку комп’ютерних 

технологій. Базовими в дослідженні стали теоретичні настанови щодо динаміки 

історичного розвитку музичних комп’ютерних технологій, аналізу зразків 

основних напрямів комп’ютерних програм (їх структури та функції), 

класифікації навчальних музичних комп’ютерних програм з відповідним 

поділом на експертні та неекспертні. Знайшло місце панорамне висвітлення 

сфер застосування методів штучного інтелекту в контексті дослідження 

музичної творчості. К. Фадєєва вперше в Україні зробила ретроспективний 

огляд історії розвитку музичних комп’ютерних програм від ігрових розробок до 

віртуальних звукових студій. 

Окремої уваги заслуговує дослідження «віртуального» як концепту 

музичної науки Я. Сердюк [165]. Автором проаналізовано стан концепту 

«віртуальне» у концептосфері (Сердюк) сучасного музикознавства; у межах 

структурної розробки елементу понятійної системи «віртуальне технологічне» 

науковець узагальнює музикознавчі уявлення про віртуальне як про сферу, 

пов’язану з комп’ютерними музичними практиками. 

Виходячи з опрацьованих нами матеріалів наукових праць, констатуємо 

факт опрацювання українськими музикознавцями широкого кола питань та 

маємо визнати, що українські музикознавці продемонстрували яскраві варіанти 

вирішення музично-аналітичних проблем сучасного музичного мистецтва. 

Серед найважливіших: висвітлення історичних фактів щодо виникнення та 
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розвитку нових технологій у музиці (І. Ракунова, К. Фадєєва); розроблення 

питання застосування музичних комп’ютерних технологій як окремих 

композиторських технік (І. Гайденко, І. Ракунова, Т. Тучинська, О. Таганов); 

винайдення варіантів вирішення аналітичних завдань на прикладі зразків 

електроакустичної музики (І. Гайденко, І. Ракунова); вивчення технологій 

обробки і трансформації звукового матеріалу (І. Гайденко, І. Ракунова, 

О. Таганов); дослідження методів штучного інтелекту (Т. Тучинська, 

К. Фадєєва); дослідження методу фрактальної композиції (І. Ракунова); 

вивчення сфери цифрової обробки звуку (І. Ракунова, К. Фадєєва); визначення 

особливостей алгоритмічної композиції (І. Ракунова, Т. Тучинська, К. Фадєєва); 

представлення структурного та функціонального аналізу систем для 

фрактальної та алгоритмічної композиції – PatchWork, OpenMusic, Fractal Music 

(К. Фадєєва, І. Гайденко); сфера синтезу звука (І. Ракунова); музичне 

програмування (Т. Тучинська, К. Фадєєва); здійснення структурного та 

функціонального аналізу комп’ютерних MIDI-секвенсорних програм 

(К. Фадєєва на прикладі Сubase, LogicAudioPlatinum, Fruty Loops); дослідження 

комп’ютерних нотографічних технологій (І. Гайденко); визначення ролі 

комп’ютерів у музичній науці та педагогіці (І. Гайденко); узагальнення 

музикознавчих уявлень про «віртуальне» як про сферу, пов’язану з 

комп’ютерними музичними практиками (Я. Сердюк). 

Безумовно, розробленість зазначених тем є неоднаковою. Але здобутки 

українського музикознавства щодо опрацювання магістральних питань сфери 

МКТ за останні двадцять років є значущими, практична цінність згаданих 

досліджень є незаперечною. Актуальним залишається вирішення таких 

проблем у сучасних музикознавчих дослідженнях, як уведення у творчу 

практику новітніх композиторських технологій (наприклад, технологій 

звукового дизайну, методів створення спектральної та алгоритмічної музики), 

застосування нового віртуального інструментарію, дослідження особливостей 

морфології музичної тканини композицій; вивчення проблем музичної 

акустики, проблем використання музики в мультимедіа тощо. Ефективне 
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функціонування сфери інновацій у музиці напряму залежить від швидкого 

формування методичної та методологічної бази в українському музикознавстві. 

2.3. Музичні комп’ютерні технології як система: 

основні поняття, напрями, класифікація програмних засобів 

На цьому етапі дослідження сфера МКТ потребує системного 

осмислення. Начасі виявлення складових елементів, які забезпечують 

функціонування інноваційної ланки музичного мистецтва, установлення 

взаємозв’язків між ними. Початкові теоретичні положення щодо МКТ 

укладаються в концепцію: теоретична основа музичних комп’ютерних 

технологій ґрунтується на наукових знаннях з музичної інформатики та є 

частиною музикознавчих знань. Але для того, щоб перевірити і розвинути 

висунуту концепцію, необхідно з’ясувати термінологічно-поняттєвий апарат, 

осмислюючи основні поняття. 

2.3.1. Поняття «музична інформатика» 

Практика музиканта з моменту залучення апаратного і програмного 

комп’ютерного забезпечення пов’язана з виникненням численних термінів і 

понять. У контексті розробки американським математиком і музикантом 

М. Касслером (Michael Kassler) спеціальної мови програмування для музично-

інформаційного пошуку під назвою MIR (Music Information Retrieval, 1964) до 

обігу введено термін музична інформація. Сенс цього терміну полягав у тому, 

що при комп’ютерній обробці музичного твору за допомогою мови MIR у 

ячейках пам’яті ЕОМ накопичувався повний набір даних стосовно 

елементарних знаків музичної нотації (ноти, паузи, ключі тощо). В сукупності 

їх різноманітні властивості вміщували інформацію щодо конкретного 

музичного твору, тобто складали музичну інформацію [132, c. 445–489]. 

Щодо терміну «музична інформатика», то для вітчизняного 

музикознавства важливим є факт його українського походження. Термін було 

розроблено і впроваджено у 1980-ті роки київським музикознавцем Л. Дисом. 
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Науковець визначив музичну інформатику як «специфічний підхід у межах 

загальної системи музикознавчого знання» [65, c. 40]. Об’єктами вивчення 

музичної інформатики Л. Дис вважав засоби обчислювальної техніки, процеси 

музично-художньої діяльності та її результати, які розглядаються з точки зору 

музичної інформації.  

Не втратила актуальності й визначена Л. Дисом стратегія розвитку 

музичної інформатики, яку він убачав у шляху від алгоритмічного 

представлення загальної проблематики музичного мислення з поступовою її 

деталізацією та проєкцією на конкретні види музичної діяльності [там само]. 

Спираючись на наукові ідеї Л. Диса, російський науковець Ю. Терентьєв 

запропонував наступне визначення поняття: «музична інформатика – це наука, 

яка займається вивченням прийомів і способів створення, відтворення, обробки 

і збереження музично-звукових даних спеціальними засобами обчислювальної 

техніки. Вона включає також загальні принципи роботи й функціонування цих 

засобів і методи управління ними» [182, c. 19]. 

Предмет музичної інформатики визначив А. Харуто. На його думку він 

полягає у «принципах накопичення, зберігання, пошуку та обробки інформації 

музичного характеру» [200, c. 17], до якої науковець відносить музичні твори у 

нотному записі та у вигляді фонограми, літературу про музику та результати 

наукових розробок [там само]. 

Методологічні принципи розуміння музичної інформатики, які закладені 

Л. Дисом і розвинуті Ю. Терентьєвим, А. Харуто розглядаються нами як 

складова частина теоретичної бази сучасної музично-інноваційної сфери. 

2.3.2. Поняття «музичні комп’ютерні технології» 

В українському музикознавстві досі існувала невизначеність щодо єдиної 

назви інформатизованої сфери музичного мистецтва. Зокрема, попри широке 

застосування в науковій літературі поняття «музичні комп’ютерні технології», 

його розуміння авторами різниться [38; 86; 133; 146; 192; 227]. Теоретична 

концепція МКТ як нового явища в мистецтві вперше була представлена 
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російським музикознавцем С. Пучковим (2002) [146]. Вона спирається на 

комплексну взаємодію таких засад, як закономірності історичної еволюції 

музичного інструментарію, специфіка сучасного електронного інструментарію 

з його принципами звуковидобування, звукоутворення, інтеграція в 

музикознавство апаратних (об’єктивних) методів дослідження, загальна 

комп’ютеризація музичної діяльності (створення, запис, виконання композиції). 

Таке уявлення про МКТ нам здається цілком логічним, але потребує уточнення 

і значного поглиблення. 

Осмислення МКТ у контексті композиторської практики викладено в 

дисертації українського науковця І. Гайденка (2005), який, хоч і розділяє 

поняття «композиторська техніка» й «музичні комп’ютерні технології», усе ж 

таки вбачає структурну та функціональну подібність цих дефініцій. Науковець 

називає їх способами створення музики людиною і визначає поняття «музичні 

комп’ютерні технології» як «сукупність способів і прийомів генерації, 

розробки, організації, фіксації та конвертації музичного матеріалу, 

здійснюваних із застосуванням комп’ютера» [38, c. 73]. На нашу думку, 

визначення І. Гайденка добре корелюється з поняттям «технологія»82 і носить 

вузько-спеціалізований характер, оскільки стосується лише композиторської 

практики. 

Водночас музикознавець не заперечує, що МКТ – явище, яке охоплює 

більше, ніж те, що пов’язане лише з композиторською творчістю, хоча музичні 

комп'ютерні технології спочатку акумулювали в собі властивості 

композиторських технік, а потім почали самі впливати на музичну композицію. 

І. Гайденко вносить таке уточнення: «якщо композиторські техніки не виходять 

за межі людської діяльності, то музичні комп’ютерні технології є їх 

відображенням у людській свідомості, втіленим у програмних та апаратних 

засобах» [38, c. 158]. Таке зауваження вказує на розуміння ймовірності інших 

82 За новим російсько-українсько-англійським тлумачним словником з інформатики (ред. 
М.Д. Гінзбург) Технологія (technology, гр. techne – майстерність, мистецтво + logos – слово, 
учення) – це «система взаємозв’язаних способів оброблення інформації та виготовлення 
продукції у виробничому процесі» [141, с. 461]. 
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(більш ширших) сутністних проявлень МКТ. С. Пучков і І. Гайденко по-

різному підійшли до вивчення цього явища, але справедливо виявили предмет з 

притаманними йому властивостями, процесами, взаємозв’язками, які можуть 

бути вивчені й узагальнені. 

На нашу думку, актуальним є уявлення про музичні комп’ютерні 

технології, яке переросло первісне їх представлення лише як інструмента для 

практичної реалізації творчих рішень. Так, музично-інноваційна сфера має 

власну історію еволюції, пов’язану з використанням комп’ютерних технологій і 

електронно-обчислювальних засобів (Розділ 1). Цей її вектор базується на 

системі знань окремих наук (більшою мірою – музичної інформатики й 

музикознавства) і проявляється через композиторську, звукорежисерську, ді-

джейську практику, музикознавчу й музично-педагогічну діяльность, 

виконавське мистецтво та творчість art-перформерів і медіаартистів. Таким 

чином, природно назвати інструментом або одним з інструментів музичної 

творчості й комунікації саме персональні комп’ютерні системи – ПЕОМ з 

необхідним програмним забезпеченням. Саме вони є тим маркером, який 

вирізняє основні напрями практики музиканта відповідно до поставленої мети. 

Спираючись на наявну інформацію щодо розробленої попередниками 

систематизації програмного забезпечення для музикантів [38; 69; 192], доречно 

закріпити такі класи програмних засобів: 

1) Універсальні програмні засоби: операційні системи, програми роботи з 

електронною поштою, веб-браузер, текстові, графічні редактори, програми 

верстки тощо. 

2) Мультимедійні програмні засоби: мультимедіа-редактори, мультимедіа- 

плеєри, програми-конвертори, музично-інформаційні програми, додатки для 

запису CD/DVD-дисків. 

3) Спеціалізовані музичні програмні комплекси: нотні редактори, програмні 

комплекси створення звуку, звукові редактори, цифрові звукові робочі 

станції, плагіни й програмні синтезатори. 
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Різні види програмних засобів, які відносять до класу мультимедійних і класу 

спеціалізованих музичних програмних комплексів, у практиці музиканта мають 

різноманітне призначення та забезпечують вирішення широкого кола завдань у 

межах тієї чи іншої технології. Це дозволяє визначити напрями МКТ (Додаток 

А, Таблиця А.3). Серед них такі: 

1. Мультимедійні технології. Напрям представлений переважно 

мультимедійними програмними засобами за такими видами, як: 

• мультимедіаредактори для створення відео контенту (OpenShot, VideoPad); 

• медіаплеєри (Adobe Media Player, VLC, iTunes) для відтворення, зберігання 

та впорядкування аудіо і відеофайлів; 

• програми-конвертори (Converter Free, FormatFactory) та кодеки (K-Lite 

Codec); 

• програми для навчання і тренажери (Singing Tutor, Music Rhythm Tutor); 

додатки для запису CD/DVD-дисків (Ashampoo Burning, Nero Free). 

Наступні напрями пов’язані з класом спеціалізованих музичних 

програмних комплексів. 

2. Нотографічні технології. Напрям представлений нотними 

редакторами – програмними комплексами для створення, редагування 

музичного матеріалу, озвучування партитур, підготовки нотного тексту до 

друку (Dorico, Finale, Sibelius, MuseScore). 

3. Технології програмування звуку. Напрям представлений графічними 

середовищами та мовами програмування для роботи з аудіо та відео, 

призначення яких – створення алгоритмічної композиції, синтез та обробка 

звуку, генерація звукових об’єктів, обробка звуку під час концертного виступу 

(Max MSP, Pure Data, SuperCollider). 

4. Цифрові звукові технології (аудіотехнології). До цього напряму 

відносять програмні комплекси таких видів: 

• звукові редактори (Sound Forge, WaveLab); 
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• програми для аналізу та графічного представлення звуку і звукових подій 

(VOCA, SPAX, Acousmographe);  

• цифрові робочі аудіостанції та секвенсори (Digital Audio Workstation (DAW) 

/ Audio MIDI Sequencer) – Ableton Live, Steinberg Сubase, Logic Audio, Reaper. 

До MIDI-секвенсорних програм також належать автоаранжувальні 

програми (Visual Arranger, Вand-in-a-Box, Fruity Loops), музичні конструктори 

(Vitrual DJ, TraktorPro) та автоакомпанементи (Auto Accompaniment, 

MyJazzBand тощо). 

5. Технологія віртуальної студії (VST). Напрям представлений двома 

видами програмних засобів:  

• VST-інструменти (Native Instruments Kontakt Player, Addictive Drums 2, 

Spectrasonics Omnisphere, Spectrasonics Trillian тощо); 

• VST-ефекти, які забезпечують обробку звуку (iZotope Ozone, Ambisonics, 

FabFilter). 

Зазначене засвідчує, що функціонування МКТ спирається на різні 

інформаційні технології, втілені у широкому переліку комп’ютерних 

програмних засобів, які піддаються систематизації. Щоб зрозуміти глибину 

укорінення інформаційних технологій у музичному мистецтві, визначимо 

чинники, які вплинули на цей процес і водночас спровокували зміну парадигми 

творчої практики не тільки окремого музиканта, а й функціонування всієї 

музичної галузі: 

1. Цифрова обробка – принципово новий засіб оброблення даних, що 

інтегрувався в систему теоретичних знань і способи практичного використання 

в музичному мистецтві. Її впровадження привело до розширення професійних 

компетенцій музиканта, який одночасно може виступати в декількох амплуа: 

- композитор / аранжувальник / виконавець, аранжувальник / звукорежисер; 

- композитор / музичний редактор; композитор / нотний видавець (Розділ 3). 

2. Упровадження у професійну практику технологічних систем і 

апаратних засобів допомогло створенню, збереженню, редагуванню, 

відображенню, відтворенню, транслюванню мультимедійної інформації, у тому 
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числі звукової, графічної тощо. Це сприяє швидкій інтеграції сучасної 

української музичної культури у світовий медіапростір (Розділи 1, 3, 4). 

3. Застосування нового інструментарію творчості привело до оновлення 

засобів і форм музичного висловлювання, внаслідок чого розширилося коло 

нових методів прийняття творчих рішень (Розділ 4). 

Використання нової послідовності дій під час творчої практики окремого 

музиканта та актів взаємодій під час спілкування у межах професійної групи 

привели до прискорення інформаційного процесу реакцій і сприйняття, 

розуміння і породження смислів у професійному та слухацькому середовищі. 

Завдяки новим методам і принципам взаємодії відбулась інтенсифікація 

процесів музичної комунікації (Розділ 3). 

Серед закономірних результатів функціонування МКТ гіпотетично83 

визначимо такі, як розширення професійних компетенцій музикантів, 

оновлення існуючих та утворення нових комунікаційних моделей і методів 

взаємодії, провокування появи нових методів прийняття творчих рішень, 

інтеграція української музичної культури у світовий медіапростір. 

Вочевидь те, що музично-іноваційна сфера тісно переплетена з 

елементами системи музикознавчих знань. Вона лежить у площині музичного 

мистецтва і перетинається з проблемами вивчення музики (теорією музики, 

історією музики, теорією музичного мислення). Будь-які інноваційні музичні 

напрями можуть вивчатися з позиції проблем відтворення музики (історії 

виконавства, виконавських технологій, виконавських стилів, музичної 

педагогіки). Вивчення проблем функціонування в суспільстві музики, створеної 

за допомогою комп’ютерних технологій, є окремим напрямом досліджень 

психології музичного сприйняття, соціології музики, філософії музики тощо.  

Між сферами наукових знань із музичної інформатики (позначена 

цифрою 1) і музикознавства (позначена цифрою 2) утворилися такі відносини, 

83 Чинність визначених гіпотетично закономірних результатів функціонування МКТ 
перевірятиметься автором у третім розділі. 
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як перетинання та частковий збіг, що наочно демонструє Діаграма Ейлера84 

(рисунок 2. 1). 

Рисунок 2. 1 
Діаграма Ейлера, де 1 – музична інформатика, 2 – музикознавство, 

3 – музичні комп’ютерні технології 

 
Новоутвореною зоною часткового збігу (цифра 3) є сфера інновацій у 

музичному мистецтві, яка спирається на цифрові технології та використання 

ПЕОМ як одного з інструментів творчості й комунікації. 

Спираючись на розробки попередніх дослідників – С. Пучкова [146], 

І. Гайденка [38] – та узагальнюючи їх досвід, а також підсумовуючи власні 

спостереження, експериментальний, творчий досвід і практику викладання 

музично-інноваційних дисциплін, вважаємо за доцільне закріпити за 

досліджуваною сферою назву «музичні комп’ютерні технології» (у тексті – 

МКТ) як найбільш відповідну для назви сучасної інноваційної ланки музичного 

мистецтва. 

Поширення світом нововведень у галузі техніки, технології та організації 

діяльності, заснованих на використанні досягнень науки та передового досвіду, 

широко проявилося в музичному мистецтві. Інновації, впливаючи на суспільні 

взаємозв’язки, спровокували їх інтенсифікацію на різних комунікаційних 

рівнях (від ауто- до міжкультурної комунікації). Налагоджені протягом 

минулих століть процеси музичної комунікації («Виконавець – Слухач», 

«Композитор – Видавець», «Композитор – Музичний аналітик», «Викладач – 

Студент» та ін.) нерідко вже не відповідають запитам технологізованого 

сучасного суспільства, створюючи тим самим умови для пошуку інших рішень. 

84 Л. Ейлер (1707–1783) – математик, фізик, астроном. 

   1 3       2 
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Унаслідок того, що інформаційні технології у другій половині ХХ століття й 

творча діяльність музиканта стали неподільними, а комп’ютер – ще одним 

інструментом творчості, у композиторській та виконавській практиці, 

музикознавчій і музично-педагогічній діяльності утворилися нові комунікаційні 

шляхи. У музичному мистецтві вони пов’язані з інноваційними, зокрема 

комп’ютерними, технологіями. Це є підставою для того, щоби визначити МКТ 

як сукупність елементів, між якими існує закономірний зв’язок чи взаємодія, 

тобто: музичні комп’ютерні технології – це система85 знань і комунікативних 

практик, що пов’язана з використанням сучасних ПЕОМ як одного з 

інструментів музичної творчості й комунікації. 

Розробка, впровадження і накопичення інноваційних методів у музичній 

сфері спричинили активізацію процесів комунікації на різних комунікаційних 

рівнях (від ауто- до міжкультурної комунікації). Тому з упровадженням їх у 

музичне мистецтво окремого вивчення потребує питання комунікації в 

практиці музиканта. 

Чи відбулися зміни у взаємодіях під час творчого процесу у зв’язку з 

використанням ПЕОМ? Чи вплинуло впровадження інформаційних технологій 

на методи прийняття творчих рішень, на часопросторові чинники музичної 

творчості, професійні компетенції музикантів? З вирішенням цих та інших 

питань пов’язане подальше дослідження. 

2.4. Комунікація у практиці музиканта 

2.4.1. Комунікація та музична комунікація 

Пошук відповідей на зазначені питання дозволить наблизитися до 

розуміння того, яким чином використання інформаційних технологій впливає 

на процеси музичної комунікації. 

85 Система – (від гр. поєднання, утворення) – це сукупність визначених елементів, між 
якими існує закономірний зв’язок чи взаємодія (Філософський енциклопедичний словник 
[198, с. 583]) 
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Багатозначність терміну «комунікація», яка пов’язана з початково 

різними його тлумаченнями і ускладнена при перекладі іншими мови, дійшла 

до нашого часу і стала тією складністю, яка притаманна трактуванню 

комунікації як явища.  

До ХVIII століття, як зазначає дослідниця О. Косюк, комунікацією 

вважали транспорт, ріки, канали і моря, каналізації, гробниці і водночас 

видовища, для яких були важливими контакти, об’єднання суб’єктів, релігійні 

відправи, спортивні ігри, гладіаторські бої [103]. Переломним виявилося 

додавання цьому терміну значення обміну думками, яке відбулося пізніше, 

коли «рівень розвитку цивілізацій та культур давав змогу вважати цінністю 

нематеріальне (приміром інформацію)» [там само, c. 11]. О. Берегова звертає 

увагу на той факт, що теоретичні джерела розуміння комунікації в 

нематеріальному сенсі вперше зафіксовано у класичному періоді античної 

філософії: за часів Аристотеля функціонувала комунікаційна модель «Оратор –

 Мова – Аудиторія», за якою транслювались окремі точки зору, пов’язані з 

різноманіттям філософських традицій. Епоха Середньовіччя стала «періодом 

<…> тлумачення єдиного священного тексту» [12, с. 10], коли комунікаційний 

акт виражався формулою «Бог – Священне Писання – Людина» [там само].  

Оспівування творчої величі людини відкрило шлях до розквіту різних 

видів мистецтв за часів Ренесансу. Філософія Нового часу визнавала перевагу 

людського розуму і спрямовувала на пошук істини. А відкрита Г.-В. Лейбніцом 

сфера людської підсвідомості стала запорукою формування концепції пізнання 

та виховання людини. Епохою відносин правосуб’єктів у суспільстві називають 

ХVII cтоліття, оскільки у сфері соціальної комунікації в цей період панував 

«юридичний світогляд» (Берегова), який утратив свою актуальність і 

універсальність в епоху Просвітництва, де, з одного боку, комунікаційної 

моделі – той, хто знає і транслює істину, а з іншого, – той, хто її сприймає й 

засвоює [12]. Безумовно, в різні епохи типи взаємодії людини з навколишнім 

світом змінювалися разом з уявленням про природу самої людини. Ці зміни 
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далі відбувалися завдяки розвитку промисловості та інтенсифікації виробничо-

технологічних процесів у світі. 

Розуміння комунікації як повідомлення, а також шляхи, дороги, засоби 

зв’язку зафіксоване у тлумачному словнику В. Даля (видання 1863 року) [97]. 

Приблизно через вісім десятиліть у тлумачному словнику російської мови 

С. Ожегова (видання 1949 року) [168] до вже звичного тлумачення цього 

поняття додане й нове, яке викремлює засіб міжособової комунікації – 

мовлення і засоби масової комунікації – радіомовлення, друк, кіно, телебачення 

тощо. 

В ХХ столітті були переглянуті норми моралі, культури діалогу та 

аргументації, що стало основою комунікативної філософії, викладеної в працях 

К.-О. Апеля, Ю. Габермаса, З. Гуревича, В. Кульмана. Узагальнююча наука – 

теорія комунікації86 – пояснює сутність комунікації у живій природі 

(біокомунікації), технічних пристроях і машинах (технічні комунікації), 

соціокультурній комунікації. Функціонування у взаємодії систем різного типу 

розкриває засоби і способи зв’язку об’єктів матеріального і духовного світу 

[48]. 

Дослідження питання комунікації в універсальному значенні, на думку 

О. Берегової, у минулому столітті доповнилося вивченням «мовних і знакових 

структур у сфері лінгвістики (Ф. Соссюр), семіотики (К. Леві-Стросс, 

В. Морріс), логіки (Б. Рассел, Л. Вітгенштейн), психоаналізу (Е. Берг), 

футурології (А. Печчеї, Б. Кінг)». Крім того, з’явилися «концепції діалогічності 

(М. Бахтін), екзистенціальної (К. Ясперс), мисленнєвої (Г. Щедровицький) 

комунікації» [12, с. 16]. Уперше системний підхід був застосований у вивченні 

міжособистісної комунікації (П. Вацлавік). Концепції масової культури і 

комунікації, культури мас-медіа представлені працями А. Хаузера (Угорщина), 

Х. Ортега-і-Гассета (Іспанія).  

86 У англомовній традиції – комунікативістика (Р. Крейг, Е. Роджерс), у російськомовній – 
комунікологія (О. Гнатюк [50], Ф. Шарков [214]). 
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Вивчення американськими антропологами Е. Холлом та Г. Трегером 

міжетнічних та міжкультурних проблем знайшли своє продовження в теорії 

міжкультурної комунікації, розробленої Т. Грушевицькою, А. Садохіним, 

В. Попковим (РФ), П. Донцем (Україна). Міждисциплінарні дослідження 

складних проблем сучасності знайшли вираження в працях філософів 

Дж. Серла, Х. Дрейфуса (США), Ф. Шаркова, А. Соколова (РФ), лінгвістів 

Х. Коттхофф, Ф. Хінненкампа (Німеччина). Українські фахівці з питань теорії 

комунікації запропонували два підходи розуміння терміну «комунікація»: 

універсальний і вузькопредметний (В. Щербина) [223] і трактування 

комунікації як безперервного, недискретного процесу (О. Косюк) [103]. 

Підтвердженням того, що комунікаційні структури працюють як складні 

механізми обміну смислів та змісту, стали теорії та моделі культурної 

комунікації Г. Грайса, Р. Вільямса, Дж. Міда, Р. Якобсона. Явище художньої 

комунікації осмислене в низці теорій. Серед них – феноменологічна теорія 

Р. Інгардена, теорія емоційної комунікації та емотивної мови А. Річардса, 

комунікація свободи як тип передачі емоцій через естетичний об’єкт у 

Ж. Сартра і як шлях до Бога у К. Ясперса [12]. 

Вивчення проблем взаємодії в музичному мистецтві сфокусовано навколо 

поняття музична комунікація. 

З другої половини ХІХ століття російські діячі В. Стасов і О. Сєров 

докладали зусиль щодо популяризації та вивчення мистецтва, закладали 

підвалини наукових знань про музику. О. Сєров – автор поняття 

музикознавство, розглядав предмет музичної науки комплексно, наголошуючи 

на взаємодії її складових у єдиному інтелектуальному просторі87. Починаючи з 

ранніх статей В. Стасова, серед яких «Музичний огляд 1847 року», автором 

велися спостереження щодо комунікативних властивостей музики. 

Певний час процеси функціонування мистецтва в соціокультурному 

просторі розглядалися западно-європейськими науковцями через соціологію 

87 Дегтярева Н. История музыки как системный объект: взгляд из XIX века (по материалам 
работ Александра Николаевича Серова). Оpera musicologica № 2 (40), 2019. С. 14–21). 
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(К. Беллег «Музика із соціологічної точки зору» (1896), П. Беккер «Німецьке 

музичне життя» (1916). З появою праці М. Вебера «Раціональні та 

функціональні основи соціології музики» (1921), у якій мистецтво 

цілеспрямовано вивчається автором у соціальному контексті, соціологія музики 

почала формуватися в окрему гілку знання. Саме М. Вебер уперше висказав ідеї 

про вплив існуючих технічних засобів на соціум та ступінь залежності 

суспільства від них. 

На думку Б. Асаф’єва («Музична форма як процес», 1963), ознаки 

соціальності необхідно шукати всередині твору – усередині музичної мови, 

інтонації. Прагнення вивчати музику як соціокультурне явище наближує ідеї 

Б. Асаф’єва та Т. Адорно, чиї погляди значно виходять за межі соціології, 

стикаючись із питаннями естетики, музикознавства, філософії88. Оскільки 

розв’язання питань комунікації у процесі створення або відтворення музики 

потребує іншого категоріального апарату, ніж той, яким оперує соціологія, 

пошуки вимагали суто музикознавчих ракурсів науково-дослідницького 

процесу. У зв’язку з цим музикознавець Є. Назайкінський на початку 1980-х 

років стверджував, що музичний твір не можна зрозуміти поза комунікацією, у 

якій «здійснюються процеси творчості, виконання, сприйняття і реалізується 

акт спілкування» [139, c. 21]. 

Як комунікаційну структуру трактував мистецтво Ю. Лотман, вважаючи 

музичний твір текстом на вторинній мові. Науковець зауважував, що «мовне 

спілкування між людиною та машиною і машин між собою нині є вже не 

теоретичною проблемою, а технічною реальністю» [118, с. 19]. У цьому 

контексті можливості використання інформаційних технологій у професійній 

практиці виявили необхідність отримання музикантом нового практичного 

досвіду та об’язково – теоретичних знань для забезпечення інших форм і 

моделей взаємодій. Складність вирішення цих питань полягає в необхідності 

розширення професійних компетенцій і окремого музиканта, і професійної 

88 Адорно Т. Избранное: Социология музыки. Сер. Книга света. М., С.Пб : Университетская 
книга, 1999. 445 с. 
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групи для встановлення взаєморозуміння та швидкої реакції на дію. В цьому 

контексті система МКТ забезпечує наукову базу (музична інформатика, теорія 

музики, музична акустика) для реалізації різноспрямованих творчих 

комунікативних практик за допомогою програмного забезпечення на базі 

ПЕОМ. 

Попри те, що проблематика явища музичної комунікації сьогодні доволі 

розлога, історично склалися такі основні напрями його вивчення: 

• особливості музичного мислення (М. Арановський [5, c. 87–131], 

Є. Назайкінський [139], І. Пясковський [150; 151; 154], С. Шип [220] 

О. Якупов [233–235]); 

• психологія музичного сприйняття (М. Арановський [5, c. 71–86], 

А. Сохор89, Є. Назайкінський90, В. Медушевський91 тощо); 

• музичне мистецтво в контексті розвитку електронних засобів комунікації 

(Ю. Борєв [22], М. Каслер [132], А. Моль [131; 132], І. Пясковський [155]).  

Останні два десятиліття продемонстрували активізацію у вивченні 

музичної комунікації українськими музикознавцями. Соціокультурний простір 

України всебічно вивчався О. Береговою [11; 12], міжкультурна музична 

комунікація – В. Щербиною [223], І. Кондратенко [98]. Здебільшого 

дослідження розгорталися щодо комунікативної спрямованості музики, 

зумовленою специфікою її виразних засобів, а також семіотичних властивостей 

музичної комунікації (Н. Зеленіна [79], І. Коханик92, О. Шуміліна93). 

Комунікативний простір музичного мистецтва досліджував О. Злотник [81]. 

Прояви музичної комунікації у професійній групі осмислені Н. Данченко [57]. 

89 Сохор А.Н. Музыкальная жизнь и общественно-музыкальная коммуникация. Вопросы 
социологии и эстетики музыки. Л.: Советский композитор, 1980. С. 120–136. 
90 Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М. : Музыка. 1972. 384 с. 
91 Медушевський В. Двойственность музыкальной формы и восприятие музыки. Восприятие 
музыки. / Ред., сост. В.Н. Максимов. М., Музыка, 1980. С. 178 – 195. 
92 Коханик І. Музичний стиль як сфера комунікації композитора, виконавця, музикознавця. 
Київське музикознавство. Київ, 2017. Вип. 55. С. 70–81. 
93 Шумилина О. Партесная рукопись в системе коммуникации (к вопросу о творчестве 
Н. Дилецкого). Науковий вісник. Сер:. Комунікативна організація музичного твору. Вип. 116, 
С. 106–110. 
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Дослідження А. Романової94 присвячене вивченню комунікативної ролі 

імпровізаційності. Музикознавець О. Приходько95 вивчала взаємодію між 

автором і слухачем через провокативну дію музичного твору. Артистизм 

виконавця-інструменталіста як спосіб сучасної комунікації – І. Єргієв [67]). 

Музичну комунікацію з точки зору мас-медіа досліджувала Л. Лобода96. Проте 

питання ролі (значення) музичних комп’ютерних технологій у комунікаційних 

процесах в українській музиці досліджується вперше. 

Теоретичні розробки щодо дослідження музичного мистецтва в контексті 

розвитку електронних засобів комунікації складають найбільший інтерес для 

цього дослідження. Вони містять наукову базу для вивчення комунікаційних 

процесів в українській сучасній музиці, де електронні засоби є невід’ємною 

складовою практики музиканта. 

2.4.2. Методологія дослідження процесів музичної комунікації 

Теорія музичної комунікації, розроблена музикознавцем О. Якуповим 

[233–235], надає нам змогу посилатися та спиратися на існуючу 

систематизовану інформацію і розроблені поняття. За визначенням науковця, 

музична комунікація – це «динамічна система передачі, отримання, зберігання 

інформації, що природно властива різноманітному й цілісному процесу 

створення, накопичення, розповсюдження, використання й оцінювання 

музичних цінностей, яка забезпечує оптимальне функціонування, ефективну 

взаємодію всіх учасників і структурних ланок. Ця система розгортається в часі і 

в просторі, пов’язуючи музичне мистецтво з іншими сферами суспільної 

свідомості та діяльності» [234, с. 19]. 

94 Романова А.В. Комунікативна роль імпровізаційності у полі діяльності сучасного піаніста-
виконавця : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Харк. нац. ун-т мистец. ім. 
І.П. Котляревського. Харьків, 2011. 20 с. 
95 Приходько О. Провокація як засіб комунікації в кантаті «Перервана пісня» Л. Ноно. 
Науковий вісник. Сер:. Комунікативна організація музичного твору. Вип. 116. С. 163–170. 
96 Лобода Л.М. Феномен радіомузики у просторі сучасної музичної комунікації: автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 17.00.03. Одеса, 2012. 19 с. 
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Із цього визначення випливає, що обмін інформацією учасниками 

розглядається як взаємодія, а ціла система взаємодій ґрунтується на 

комунікативних і комунікаційних процесах. 

При спробі впорядкувати категоріальний апарат дослідники наголошують 

на різниці між значеннями понять-прикметників комунікативний97 і 

комунікаційний98. Система МКТ пов’язана з технічними та технологізованими 

чинниками, і природним є використання учасниками взаємодій електронних 

засобів та пристроїв, тому такі взаємодії слід розуміти в широкому значенні та 

називати їх комунікаційними процесами. Дослідити комунікаційні процеси 

можна за допомогою моделювання (Г. Щедровицький) [222], оскільки моделі 

комунікації є одним із шляхів відтворення і пізнання явищ реального світу. 

Для вирішення поставлених завдань дисертації щодо експериментального 

третього розділу було обрано тип абстрактної описової моделі, який припускає 

вербальне відтворення структури досліджуваних процесів з урахуванням 

функціональних характеристик об’єктів [214; 222]. Моделювання структури 

процесів комунікації – визначення окремих компонентів взаємодій – є умовою 

для подальшого описання послідовності дій для отримання інформації, якої 

раніше не було і яку неможливо отримати в інший спосіб. 

У третьому розділі для експериментального наукового вивчення процесів 

музичної комунікації cконструйовано моделі: «Композитор – Видавництво», 

«Аранжувальник – Слухач», «Викладач – Студент». Важливо зазначити, що 

обрані моделі відтворюють процеси музичної комунікації, які реально 

відбулись у часі і просторі. Вибір для дослідження комунікаційного процесу за 

моделлю «Композитор – Видавництво» зумовлений власною творчою 

діяльністю. Участь автора в розробці та проведенні експериментального заходу 

97 За визначенням Ф. Шаркова: «Процес, у якому комуніканти по черзі та безперевно є і 
джерелом, і отримувачами інформації, визначають як комунікативний процес [214]. 
98 Дослідниця Т. Ткач узагальнює, що поняття «комунікативний» характеризує комунікацію 
як контакт або деякий різновид контакту, оснований на діалогічності та нерозривно 
пов’язаний з наявністю людського фактору. Поняття комунікаційний характеризує 
комунікацію в широкому розумінні, окрім того, це поняття пов’язується з наявністю 
технічних, технологізованих чинників [183]. 
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в межах реалізації міжвузівських проектів дозволила вивчити взаємодію 

«Викладач – Студент». Відтворення комунікаційного процесу за моделлю 

«Аранжувальник – Слухач» було одним із завдань викладання дисципліни 

«Комп’ютерні технології в музичному мистецтві» для студентів КМАМ 

імені Р.М. Глієра. Вибір зазначених моделей продиктований необхідністю 

вивчення комунікаційних процесів, які відбуваються: 

• на аутокомунікаційному рівні (аутокомунікація пов’язує у просторі і часі 

інтонаційно-смислові (змістовні) та знаково-символічні (формальні) аспекти 

(Медушевський): внутрішньо-особистісне змагання аранжувальника як 

відправника та отримувача інформації щодо елементів музичної мови; 

виконавця щодо інтерпретації музичного тексту; слухача щодо сприйняття та 

усвідомлення музичного твору (у дисертації вивчається за моделлю 

«Аранжувальник – Слухач»; 

• усередині професійної групи: взаємодія між музикантами вивчається за 

моделями «Викладач – Студент», «Композитор – Музичний аналітик»); 

• між професійними групами: взаємозв’язок представників музичного 

мистецтва з фахівцями суміжних видів мистецтв, науки і техніки вивчається за 

моделями «Викладач – Студент», «Композитор – Видавництво»). 

Оскільки це дослідження присвячене системі МКТ, то природно, що у 

структурах зазначених моделей (при моделюванні комунікаційних процесів) 

певні місця займатимуть музикант-користувач (у різних амплуа) і програмне 

забезпечення на базі ПЕОМ. Дії користувача (композитора, аранжувальника, 

викладача, студента) спрямовані на виконання різних функцій. Але всі вони 

виконуються свідомо та спрямовані на той чи інший предмет. Тому доцільно 

називати користувача суб’єктом. 

Інше місце у структурі моделей займатиме програмне забезпечення. Воно 

існує поза людською свідомістю, тобто незалежно від користувача (суб’єкта), 

хоча і є втіленням людських ідей та результатом свідомого пошуку спеціальних 

рішень. Наші міркування спираються на наукові розробоки філософа 

А. Урсула, який наголошував на тому, що «можливим є і таке існування 
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об’єктів, коли вони знаходяться поза суб’єктом (свідомості), але в деякому 

аспекті залежні від нього. Такими є вся перетворена людиною штучна природа, 

інформація в кібернетичних пристроях тощо» [190, с. 39]. Таким чином, 

вважатимемо програмне забезпечення – об’єктом99. 

Використання суб’єктно-об’єктної дослідницької моделі є необхідним 

для того, щоб відповісти на запитання, чи залишилася функція музиканта-

користувача (тобто суб’єкта) основоположною та визначальною у процесі 

музичної комунікації. Чи є функції, що забезпечуються комп’ютерними 

програмами на базі ПЕОМ (тобто функції об’єкта), підпорядкованими 

визначальним функціям користувача (тобто суб’єкта)? 

Подальше дослідження комунікаційних процесів спиратиметься на 

математичну теорію зв’язку К. Шеннона [270, с. 245–246] і пов’язану із нею 

теорію інформаційної естетики А. Моля. Шеннонівська математична модель у 

загальному описує необхідний рівень складності системи, яка може 

забезпечити інформаційний обмін. Вона складається з таких компонентів, як 

джерело інформації, передавач інформації (де відбувається кодування 

повідомлення), канал зв’язку, приймач, отримувач інформації, шум у каналі 

зв’язку. А. Моль розгледів вірогідність вдалого застосування математичної 

теорії зв’язку у вивченні процесів художньої комунікації та розробив теорію 

інформаційної естетики. На думку науковця, інформаційна естетика набула 

актуальності з моменту реалізації ідеї передачі комп’ютеру певних людських 

функцій. Якщо із середини ХХ століття, за словами А. Моля, «інформаційна 

естетика прагне об’єктивним чином досліджувати фізичні характеристики і 

статистичні закономірності повідомлення та його сприйняття людиною» [131, 

c. 17], то наприкінці століття вона, проявившись через електронну комунікацію, 

була скерована у сферу музичного мистецтва. 

99 Суб'єкт – істота, що володіє свідомістю і волею, здатністю до доцільної діяльності, 
спрямованої на той чи інший предмет; людина, що пізнає і змінює світ довкола себе. 
Предмет, на який спрямована практична або теоретична діяльність людини, являє собою 
об'єкт (Ильенков Э. Субъект и объект. Большая Советская Энциклопедия : Т. 41. С. 184–185) 
[82]. 
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У контексті музичного мистецтва основним елементом процесу 

комунікації А. Моль називав музичний твір і вважав його повідомленням. 

Науковець визначив його (музичний твір) як послідовність елементарних 

знаків, яка передається каналом зв’язку100 від художника до публіки (або 

глядача), що відповідно до теорії Шеннона, відтворює взаємодію відправника 

(передавача) та отримувача (приймача). Важливо підкреслити, що 

інформаційна естетика А. Моля від початку розділяла зміст і форму 

повідомлень. Для комунікаційного процесу естетична цінність повідомлень 

найчастіше не має або майже не має значення. Натомість формальне 

відтворення повідомлення у вигляді сигналів і кодів (за словами А. Моля – 

структура змісту) було в зоні особливої уваги. А. Моль зауважув: 

«Інформаційна естетика на перших порах відволікається від будь-якої 

трансцендентної цінності твору мистецтва, роздивляючись цю сторону лише на 

більш пізньому етапі аналізу» [131, с. 17]. За А. Молем, художня цінність 

використаних в експериментах музичних творів (Розділ 3) залишилася поза 

увагою, яка натомість зосереджена на структурі комунікаційних процесів та 

функціях ланок комунікаційних ланцюгів. 

Підсумовуючи зазначимо, що подальше дослідження розгортатиметься 

згідно з науковими розробоками К. Шеннона (математичною теорією зв’язку), 

А. Моля (інформаційною естетикою), Д. Урсула, Е. Ільєнкова (суб’єктом, 

об’єктом), Г. Щедровицького (комунікаційною моделлю, моделюванням), 

О. Якупова (музичною комунікацією), Ф. Шаркова (моделями комунікації, 

процесами комунікації). 

Висновки до розділу 2 

1. Вивчено й узагальнено матеріали досліджень зарубіжних 

музикознавців щодо питання інформатизації музичного мистецтва. 

Встановлено, що з другої половини ХХ століття зарубіжні композитори і 

100 Канал зв’язку за А. Молем – це «система зорових, слухових та інших видів сприйняття» 
[132, с. 17]. 
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науковці розробляли ідею впровадження електронної техніки у практику 

музиканта, виявляючи потенціальні можливості формалізації та моделювання 

творчого процесу (Р. Заріпов, Я. Ксенакіс), відшукуючи нові підходи щодо 

створення електроакустичних композицій (Я. Ксенакіс) і досліджень у сфері 

електронного синтезу звуку (П. Булез). Визначено, що Р. Заріпову належить 

першість у визначенні векторів розвитку інформатизованого музичного 

мистецтва: створення музичного тексту електронними засобами, звуковий 

дизайн, комп’ютерна реалізація нотної графіки, створення електронних 

музичних бібліотек і баз даних. Деякі з цих векторів розвитку в подальшому 

склали основу окремих напрямів у системі МКТ. 

Зроблено огляд посібників та дисертацій, які з’явилися за останні 

двадцять років у зарубіжному музикознавстві. Визначено міжнародні центри 

дослідження проблем комп’ютеризації музичної творчості та інтеграції 

музикознавчих досліджень у наукові дослідження точних наук. Також на 

прикладі наукової діяльності Е. Міранда виявлено, що сучасне музикознавство 

демонструє нові дослідницькі підходи (зокрема, еволюційне комп’ютерне 

музикознавство – Evolutionary Computer Musicology) та значно розширило коло 

актуальних питань завдяки інтеграції музикознавчих досліджень у наукові 

дослідження точних наук. 

Окрему увагу приділено узагальненню найбільш поширених сучасних 

методів аналізу електроакустичних композицій. Метод слухової сонології (The 

Aural Sonology) Л. Торесена, який у четвертому розділі дослідження 

використано як складову комплексного підходу музикознавчого аналізу творів 

сучасних українських композиторів, розглянуто як умову для виявлення 

внутрішніх і зовнішніх семантичних зв’язків, що утворюються при сприйнятті 

звуку (звучань), осмисленні та тлумаченні знаку, розумінні зв’язку між ними. 

Оскільки плагін Aural Sonology (на базі програми Acousmograhpe) є 

платформою для реалізації методу слухової сонології, він став одним з 

інструментів, який обрано для вирішення аналітичних завдань (Розділ 4). 
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2. Констатовано, що в українському музикознавстві наукова розробка 

музично-інноваційної сфери проводилася з 1980-х років. Теоретичні її основи 

викладені Л. Дисом у лекціях до навчальних дисциплін «Музична 

інформатика» та «Основи використання обчислювальної техніки в музичній 

діяльності». Починаючи з 2000-х років, спостерігається активізація вивчення 

науковцями новітніх процесів у музиці на універсаліях пізнавального процесу 

(статті О. Берегової [11], Н. Герасимової-Персидської [43] О. Жаркова [68], 

О. Зінькевич [80], М. Ковалінаса [93], І. Пясковського на ін.). Матеріали 

дисертацій А. Карнака (2000), І. Гайденка (2005), О. Таганова (2005), 

І. Ракунової (2008), К. Фадєєвої (2009), Т. Тучинської (2009), Я. Сердюк (2017) 

продемонстрували варіанти вирішення широкого кола музично-аналітичних 

проблем сучасної музики. 

3. Явище МКТ розглянуто як система, визначено її місце в музикознавчій 

науці. Задля цього перевірено та розвинуто початково запропоновані 

теоретичні положення, що теоретична основа музичних комп’ютерних 

технологій ґрунтується на наукових знаннях з музичної інформатики та є 

частиною музикознавчих знань. 

Уточнюючи поняттєвий апарат дослідження, осмислено поняття 

«музична інформатика» та розуміння явища музичних комп’ютерних 

технологій попередніми дослідниками (І. Гайденко, С. Пучков), поглиблено 

уявлення про нього. У зв’язку з цим обґрунтовано доцільність застосування 

лексеми музичні комп’ютерні технології як назви інноваційної ланки 

музичного мистецтва. Виявлено, що музично-інноваційну сферу задіяно у 

процесах створення, вивчення, відтворення музики та функціонування її в 

суспільстві. Запропоновано визначити такі напрями системи МКТ: 

1) мультимедійні технології; 

2) нотографічні технології; 

3) технології програмування звуку; 

4) цифрові звукові технології (аудіотехнології); 

5) технологія віртуальної студії (VST). 
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Переосмислено та доповнено існуючу класифікацію програмних засобів, 

які застосовуються у практиці музиканта. Запропоновано поділити програмне 

забезпечення на три класи:  

1) універсальні програмні засоби; 

2) мультимедійні програмні засоби; 

3) спеціалізовані музичні програмні комплекси. 

Запропоновано систематизацію програмних засобів відповідно до напрямів і 

класифікації комп’ютерних програм у системі МКТ. Визначено види 

програмних засобів, їх призначення, наведено приклади програмних засобів 

(Додаток А, Таблиця А.3). 

МКТ розглянуто як системне явище, сукупність взаємозв’язаних 

елементів. Назву «музичні комп’ютерні технології» запропоновано закріпити за 

інноваційною ланкою музичного мистецтва. Запропоновано визначення МКТ, а 

саме: музичні комп’ютерні технології – це система знань і комунікативних 

практик, пов’язаних із використанням сучасних ПЕОМ як одного з 

інструментів музичної творчості і комунікації. 

У ході дослідження виявлено, що утворена на перетині наукових знань із 

музичної інформатики й музикознавства інноваційна сфера пов’язана з 

чинниками, які спровокували зміни парадигми творчої практики. Серед них: 

цифрова обробка даних, упровадження у професійну практику технологічних 

систем і апаратних засобів, застосування нового інструментарію творчості. 

Серед закономірних результатів функціонування сфери гіпотетично 

визначено такі: розширення професійних компетенцій музикантів, оновлення 

існуючих та утворення нових комунікаційних моделей, розробка нових методів 

прийняття творчих рішень, інтеграція української музичної культури у світовий 

медіапростір. Закономірність результатів також може вказувати на системний 

характер об’єкта дослідження. Але припущення, що МКТ як система не тільки 

забезпечує результати впровадження і використання інноваційних методів, а й 

сприяє активізації та інтенсифікації процесів взаємодії в музичному мистецтві 

на різних комунікаційних рівнях, потребує перевірки, результати якої 
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викладено у висновках до третього і четвертого розділів та висновках 

дисертаційного дослідження. 

4. Досліджено питання комунікаційної взаємодії в сучасній музичній 

практиці. Виявлено, що питання комунікації, зокрема, музичної комунікації в 

зарубіжному та українському музикознавстві, розроблені доволі широко. 

Визначено глобальні вектори музикознавчих досліджень, спрямовані на 

вивчення особливостей музичного мислення, психології музичного сприйняття 

та вивчення музичного мистецтва в контексті розвитку електронних засобів 

комунікації. Акцентовано увагу на тому, що подальше дослідження 

розгортається в контексті цього напряму та базується на теоретичних розробках 

попередніх досліджень. 

Викладено методологію дослідження процесів музичної комунікації. 

Визначено поняття, які складають науковий апарат експериментального 

дослідження ролі МКТ у комунікаційних процесах у сучасній українській 

музиці у третьому розділі дисертації. Серед них – музична комунікація 

(О. Якупов), комунікативнй процес (Ф. Шарков), комунікаційний процес 

(Т. Ткач), музичний твір, канал зв’язку (А. Моль), суб’єкт, об’єкт (Е. Ільєнков, 

Д. Урсул). Зазначено, що дослідження ролі МКТ у комунікаційних процесах 

спиратиметься на математичну теорію зв’язку К. Шеннона і пов’язану із нею 

теорію інформаційної естетики А. Моля та розгортатиметься згідно з 

науковими розробками Г. Щедровицького (абстрактною описовою 

комунікаційною моделлю, моделюванням). 

Окрім того, зосереджено увагу на моделях «Композитор – Видавництво», 

«Аранжувальник – Слухач», «Викладач – Студент», які обрано для 

експериментального дослідження у третьому розділі, та на моделі «Композитор 

– Музичний аналітик», яка зазнала практичного випробування у четвертому 

розділі. Визначено, що для експериментального дослідження взаємодій у 

музичному мистецтві, які відбуваються на різних комунікаційних рівнях, 

обрано тип абстрактної описової моделі. При цьому модель «Викладач – 

Студент» та «Композитор – Музичний аналітик» мають забезпечити вивчення 
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комунікації всередині професійної групи, модель «Аранжувальник – Слухач» – 

на аутокомунікаційному рівні та між різними групами. Комунікаційний процес 

між професійними групами вивчатимется на прикладі моделі «Композитор –

 Видавництво». 

Основні положення розділу викладені в публікації автора дисертації [227; 

230]. 
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PОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ МУЗИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

За допомогою творчих експериментів у третьому розділі вивчено акти 

взаємодії, які стали можливими з моменту введення у професійний обіг 

музиканта спеціалізованого програмного забезпечення. Для наукового 

дослідження процесів комунікації обрано метод практичної реалізації 

комунікації за моделями: «Композитор – Видавництво», «Аранжувальник – 

Слухач», «Викладач – Студент». Для цього спеціально розроблено методики 

проведення експериментів. 

Перший експеримент – дослідження комунікаційної моделі 

«Композитор – Видавництво» здійснено на прикладі вокально-симфонічного 

твору «Леді Шалотт» («The Lady of Shalott», ор. 33, 1909) британського 

композитора С. Рутема (Cyril Bradley Rootham, 1875–1938). 

Другий експеримент – проект «Nototeka», який присвячено дослідженню 

комунікаційних процесів за моделлю «Аранжувальник – Слухач». 

Третій експеримент – дослідження процесу комунікації в межах моделі 

«Викладач – Студент»». Методику заходу розроблено у співавторстві з 

кандидатом технічних наук, доцентом кафедри акустики і акустоелектроніки 

НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» А. Ананьєвим. Цей проект став 

подвійним тестуванням властивостей співацького голосу: за допомогою 

програмного комплексу VOCA та водночас як експертне професійне 

оцінювання. 

Досліджуючи комунікаційні процеси, необхідно вивчити їх структуру і 

зрозуміти, яким чином утворюються зв’язки задля досягнення умовної мети 

взаємодії. Творчі експерименти мають підтвердити або спростувати гіпотези 

про те, що з моменту використання музикантами комп’ютерного програмного 

забезпечення: 
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1. Комунікаційні процеси зазнали перетворень завдяки введенню до їх складу 

нових ланок техніко-інформаційного характеру.  

2. Ланки техніко-інформаційного характеру надали процесам музичної 

комунікації інтерактивних101 ознак. 

За висновками трьох експериментальних проектів виявлено та узагальненоі 

закономірності, які у висновку допоможуть підтвердити або спростувати 

висунуті гіпотези.  

3.1. Дослідження комунікаційної моделі «Композитор – Видавництво» 

(на прикладі твору С. Рутема «The Lady of Shalott») 

Практичний досвід відтворення моделі «Композитор – Видавництво» був 

отриманий у процесі реставрації партитури твору «The Lady of Shalott» («Леді 

Шалотт») британського композитора, диригента, органіста кінця ХІХ – початку 

ХХ століття С. Рутема (Cyril Bradley Rootham (1875–1938). З 1900 року до своєї 

ранньої смерті C. Рутем був впливовою фігурою в музичному житті 

Кембриджа. Викладаючи контрапункт і гармонію в коледжі святого Іоанна (St. 

John's College, Cambridge), Рутем активно сприяв формуванню художнього 

смаку англійців. Серед його учнів є імена видатних композиторів А. Блісса 

(Arthur Bliss), А. Гіббса (Armstrong Gibbs), П. Хедлі (Patrick Hadley).  

Як диригент Кембриджського університетського музичного товариства 

(CUMS) Рутем надавав перевагу відродженню загублених у часі творів відомих 

композиторів (Г. Перселла, В. Моцарта, Г. Генделя) і пропагуванню музики 

сучасників (В. Вільямса, З. Koдая, А. Онеггера, І. Піццетті). Так сталося, що за 

свого життя Рутем не дуже активно просував власні композиції до репертуару 

оркестрів, з якими працював, тому його творчість не мала настільки широкого 

розголосу, щоб залишитися по смерті композитора і продовжувати жити своїм 

101 У новому російсько-українсько-англійському тлумачному словнику з інформатики (наук. 
ред. М.Д. Гінзбург) зазначається, що інтерактивність (від лат. inter – між, activus – 
діяльний) – спосіб організації взаємодії людини та програми у формі діалогу за принципом 
«запит – відповідь» [141, с. 144]. 
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життям. Натомість його творчий доробок становить симфонічна, оперна, 

камерна, хорова, вокальна та інструментальна музика. 

Оскільки постать С. Рутема не відома в Україні, вперше його ім’я та деякі 

факти про життєтворчість нам стали відомі завдяки особистому листуванню з 

онуком композитора Д. Рутемом (Daniel Rootham), який є розробником і 

модератором веб-сайту, присвяченого творчості видатного пращура [244]. 

Д. Рутем активно працює над відновленням творчої спадщини діда назустріч 

150-річчю композитора. 

Пропозиція Д. Рутема долучитися до відновлення рукописів та підготовки 

їх до видання і концертних виконань стала початком роботи у складі 

міжнародної групи102. Серед інших опрацьованих автором дисертації творів, 

партитури композицій «The Quest» (op. 40) та «Andromeda» (оp. 18) вже видані 

London Music Press. Зауважимо, що драматична кантата «Andromeda» (1905), 

створена на віршований текст адаптованої Ч. Кінгслі (Charles Kingsley (1819–

1975) легенди, не виконувалася з моменту своєї прем’єри на Bristol Music 

Festival у 1908 році. І тільки після відновлення рукопису вона прозвучала в 

червні 2019 року в рамках фестивалю, присвяченого 200-річчю поета (Charles 

Kinglsey 200 Festival (Еверслі, Англія). 

«The Lady of Shalott» (ор. 33, 1909) для мецо-сопрано, мішаного хору та 

потрійного складу симфонічного оркестру займає окреме місце в творчості 

С. Рутема. Ця масштабна вокально-симфонічна композиція, тривалість 

звучання якої – 33 хвилини, є яскравим прикладом втілення містико-

драматичних образів балади «The Lady of Shalott» англійського поета 

вікторіанської епохи А. Теннісона (Alfred Tennyson, 1809–1892). Роботу над 

партитурою «The Lady of Shalott» було розпочато С. Рутемом у 1908 році, а 

завершено в грудні 1909 року. Твір не звучав за життя композитора, а після 

його смерті був виконаний лише 18 вересня 1999 року в Ітонському коледжі 

102 Серед її учасників – Р. Бонд (Rupert Bond) – музичний експерт (Musical Adviser), 
Дж. Елістейр (Alistair Jones) – музичний редактор (Editorial Consultant), К. Прайс (Clay Price) 
– консультант з дослідницької роботи (Research Consultant), С. Венсбороу (Sam 
Wansborough) – консультант по роботі зі звуком (Audio Consultant) та інші [244]. 
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(The King’s College of Our Lady of Eton beside Windsor, England) хором The 

Broadheath Singers під орудою диригента Р. Такера (Robert Tucker). Запис 

єдиного виконання твору викладено на веб-сайті композитора. Треба зазначити, 

що для цього виступу симфонічну партитуру твору було перекладено на 

фортепіанний клавір. Таким чином, почувши «The Lady of Shalott» у виконанні 

мецо-сопрано, хору та фортепіано, слухач отримав видозмінене авторське 

повідомлення. В ньому було відсутнє надзвичайне оркестрування Рутема, яке в 

цьому творі є найважливішим чинником у створенні містичного колориту та 

яскравої тембрової характеристики образів.  

Після зазначеного виконання рукопис оригінальної партитури ще 15 років 

залишався поза увагою музикантів. Відновлення нотного тексту твору «The 

Lady of Shalott» відбувалося за допомогою нотографічних технологій. На цей 

час партитура та оркестрові партії оцифровані, відформатовані і передані до 

видавництва London Music Press (Велика Британія)103. 

Отже, комунікаційний процес «Композитор – Видавництво» по 

відновленню твору C. Рутема «The Lady of Shalott» розпочався зі знайдення 

рукопису партитури нащадком композитора. Виступивши у ролі музичного 

менеджера, Д. Рутем знайшов в Україні фахівця з опрацювання музичного 

тексту за допомогою нотографічних технологій (музичного редактора) і 

надіслав йому скан-копію рукопису партитури. Згодом відбувся процес 

оцифровування тексту твору, редагування, перевірки коректором, верстки 

партитури та оркестрових партій композиції. Таким чином, перетворений у 

електронну партитуру та оркестрові партії рукописний текст твору був 

підготовлений до видання [226]. 

Виходячи з отриманого досвіду роботи у проекті, визначаємо таку 

структуру комунікаційного процесу. 

103 Фрагмент листа Д. Рутема: «Шановна пані Ганно! Хочу повідомити вам деякі новини: я 
знайшов видавця для Op. 33 С. Рутема «The Lady of Shalott», який ви так чудово відтворили. 
Видавництво London Music Press видасть цей твір, як і декілька інших творів, упродовж 2021 
року. Дякую за те, що зробили це можливим!» 
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У такій послідовності відбувався процес, який наблизив композиторський 

задум до концертної реалізації. У випадку, коли пряма взаємодія з 

композитором неможлива, суб’єктивний вплив на процес комунікації 

можливий з боку музичного менеджера, музичного редактора й коректора. У 

роботі музичного редактора з оцифровування партитури проявилась 

інтерактивна складова. Саме так ми її назвали, оскільки, використовуючи 

комп’ютерні програмні засоби, музичний редактор задля досягнення умовної 

мети звертається до програмних функцій і перебуває в постійному контакті з 

комп’ютерною системою. Діалогічність цього контакту проявляється через 

можливість вибору тих або інших операцій. Таким чином, взаємодія музичного 

редактора з програмним засобом будується на процесах введення символів 

нотного запису та відправки повідомлень, на які миттєво реагує комп’ютерна 

система й у відповідь пропонує ситуативне рішення, надсилаючи його 

отримувачу. На етапі роботи з оцифрування нотного тексту створилася 

взаємодія, яка відповідає циркулярній104 моделі комунікації, де користувач є 

водночас постійним джерелом інформації та її отримувачем: 

(ВІДПРАВНИК – програмний засіб – ОТРИМУВАЧ) ⁎ n = М, 

де відправник і отримувач – це одна і та сама особа, музичний редактор; 

104 Циркулярну модель комунікації запропонував німецький комунікативіст Г. Малецке 
[214]. 

• Композитор / партитура твору «The Lady of Shalott»  

• Музичний менеджер / фотокопія манускрипту твору 

• (Музичний редактор – програмний засіб – Музичний 
редактор) ⁎  n  актів взаємодії  

• Музичний редактор – Коректор – Музичний редактор 

• Музичний редактор – Музичний менеджер   

• Музичний менеджер – Видавництво 
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n – численна кількість взаємодій (звертань), зазначених у виразі в дужках; 

М – умовна мета взаємодії, ситуативне рішення. 

Такі інтеракції забезпечуються відповідними програмними засобами і 

контролюються операційною системою. В результаті досягається умовна мета, 

наприклад, вибір тембру інструмента, вибір тональності, транспонування 

нотного фрагмента, заміна тактової риски тощо. Таким чином, процес 

оцифровування партитури за допомогою програмного засобу пов’язаний із 

керованими суб’єктом (музичним редактором) об’єктивними складовими 

техніко-інформаційного характеру. 

Комунікаційний процес із відновлення партитур С. Рутема, у якому були 

задіяні представники двох країн – Великої Британії (музичний менеджер 

Д. Рутем, музичний консультант, коректор Р. Бонд) і України (Г. Юферова) – 

став досвідом професійного спілкування за допомогою ресурсів Internet. На 

сторінках довільно обраних Д. Рутемом веб-сайтів з інформацією щодо 

практичних здобутків потенціальних претендентів були знайдені необхідні 

контакти музикантів, яких згодом залучили до проекту. 

Робота з відновлення партитур британця С. Рутема продемонструвала один 

із шляхів, за яким стає можливим відкриття досі невідомих в Україні імен 

композиторів інших національних шкіл і традицій, а також є прикладом вільної 

міжкультурної комунікації, яка, безумовно, сприяє укріпленню 

міжнаціональних та міжкультурних зв’язків (Додаток Г, Ілюстрації Г. 1 та Г. 2). 

3.2. Дослідження комунікаційної моделі «Аранжувальник – Слухач» 

(на прикладі проекту «Nototeka») 

Дослідження комунікаційного процесу за моделлю «Аранжувальник – 

Слухач» має на меті визначення його компонентів, а також виявлення 

міждисциплінарних зв’язків сфери інформаційних технологій з іншими 

галузями знань.  

«Nototeka» – оригінальний експериментальний проект, для учасників 

якого були створені умови, максимально наближені до реалій сучасної 
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музичної професійної діяльності. Для проекту впродовж декількох років 

поспіль були залучені студенти перших курсів коледжу КМАМ імені 

Р. М. Глієра (колишній КІМ імені Р. М. Глієра) у межах навчальної дисципліни 

«Основи музичної інформатики» (спеціалізація «Фортепіано»), а також 

бакалаври першого року навчання, у межах навчальної дисципліни 

«Комп’ютерні технології в музичному мистецтві».  

Складність проведення проекту пов’язана з його багатоетапністю. 

Методика дослідницького експерименту була випробувана трьома потоками 

першокурсників. Загалом у проекті брали участь близько ста студентів. Хід 

експериментального заходу викладено у статті [227], де описано перший етап 

багаторічного експерименту. За випробуваним методом у подальшому були 

створені та презентовані збірки студенських аранжувань «Музичний альманах –

2015», «Музичний альманах – 2017». На завершення проекту були відібрані 

найкращі творчі роботи студентів різних років навчання і скомпоновані у 

збірку «Nototeka» (Додаток Г, Ілюстрація Г. 3). 

У результаті проведеного тричі за однією і тією самою методикою 

експерименту виявлено закономірності комунікаційного процесу, пов’язані із 

суб’єктивними та об’єктивними чинниками. Суб’єктивні чинники – це рушійна 

сила, яка керує процесом, приймає остаточні рішення (тобто, хто). Суб’єктами 

виступають: аранжувальник, виконавець-експерт / музичний редактор105, 

концертний виконавець, слухач. Об’єктивні чинники – це ті, за допомогою яких 

суб’єкт керує процесом і приймає рішення (тобто, що, за допомогою чого). 

Об’єкти інтеракції – спеціалізовані програмні комп’ютерні засоби: 

• програмний нотний редактор, графічний редактор, файлові конвертери, 

віртуальні принтери тощо; 

• видавничі програмні комплекси, які називаємо видавництвом. 

105 «Музичний редактор» виступає у підсумовуючій ролі передтипографського етапу 
підготовки видання, перевіряє, редагує, приводить у відповідність до заявлених стандартів 
оформлення наявний нотний текст. 
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У процесі експериментального заходу встановлено, що повний процес 

комунікації складався з таких ланцюжків взаємодії: 

1. «Аранжувальник – Спеціалізовані програмні комп’ютерні засоби», де 

відповідно, взаємодія суб’єкт – об’єкт відбулась на етапі роботи з генерування 

нотного тексту аранжування. 

2. «Аранжувальник – Спеціалізовані програмні комп’ютерні засоби –

 Виконавець-експерт», де, відповідно, взаємодія суб’єкт – об’єкт – суб’єкт 

відбулася на передтипографському та передпрем’єрному етапах. 

3. «Аранжувальник – Спеціалізовані програмні комп’ютерні засоби –

 Виконавець-експерт / Музичний редактор – Видавництво», де, відповідно, 

взаємодія суб’єкт – об’єкт – суб’єкт – об’єкт відбулася на етапі верстки і 

друку збірки.  

4. «Аранжувальник – Спеціалізовані програмні комп’ютерні засоби –

 Музичний редактор – Видавництво – Виконавець – Слухач», де взаємодія 

суб’єкт – об’єкт – суб’єкт – об’єкт – суб’єкт – суб’єкт відображає 

комунікаційний ланцюг від початку до кінця проекту. 

У результаті експерименту виявлено характерну ознаку зазначеного 

комунікаційного процесу – прагнення його учасників (суб’єктів) до 

порозуміння через діалог та спрямування знань і практичних навичок на 

реалізацію свідомих творчих рішень за допомогою об’єктивного чинника – 

програмного забезпечення на базі ПЕОМ. Прикладна їх функція (фіксація, 

конвертація, відтворення музичного тексту тощо) забезпечена інтеракціями 

суб’єкт – об’єкт, заснованими на знаннях і практичних навичках суб’єкта 

(аранжувальника, музичного редактора) з інформаційних технологій і музично-

теоретичних дисциплін, а саме: 

• знання з теорії музики виявляються необхідними для свідомого 

використання аранжувальником, музичним редактором нотної грамоти з її 

правилами оформлення нотного тексту; 
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• навички із сольфеджіо є вкрай важливими для нотування, транспонування, 

усвідомлення «чую – знаю, як записати» у тих випадках, коли твір необхідно 

записати («зняти») по слуху; 

• знання з гармонії (правила голосоведення, тонкощі функціональних 

внутрішньо-ладових і міжладових взаємин, використання модуляцій, навички 

гармонізації мелодії тощо); 

• обізнаність у сфері аналізу музичних форм проявляється в усвідомленні 

аранжувальником композиційної побудови, з чого випливає, наприклад, 

прийняття рішення щодо використання фактур або регістрів інструмента; 

• знання з інструментування: загальний і робочий діапазон інструмента, його 

динамічні можливості, властивості теситур, особливості штрихової техніки 

тощо. 

Окрім того, доведено, що з використанням програмного нотного 

редактора спростився процес нотування партитури музичного твору та 

прискорився процес підготовки оркестрових або ансамблевих партій, стала 

можливою передпрем’єрна демонстрація твору за допомогою MIDI та VST. 

Оскільки в методиці проведення експерименту враховано вимоги, які 

висунуті навчальними програмами музично-інноваційних дисциплін, проект 

став прикладом ефективної роботи зі студентами-музикантами. Твори збірки 

студентських аранжувань неодноразово використовувалися на заняттях з 

«Основ музичної інформатики», «Основ комп’ютерного аранжування» як 

дидактичний матеріал для опрацювання різних навчальних тем при вивченні 

нотних редакторів106 (Finale, Sibelius тощо). Матеріал збірки також 

використовувався студентами в години самостійної роботи на заняттях з 

«Інструментування та аранжування» для аналізу музичної тканини творів, 

аналізу ладо-гармонічного розвитку композиції, принципів перетворення 

фактури тощо. 

106 Зокрема таких тем, як «Швидкісний набір нотного тексту», «Форматування тексту 
музичного твору», «Спеціальна панель інструментів» тощо. 
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3.3. Дослідження комунікаційної моделі «Викладач – Студент»: 

інноваційний аспект 

Завдяки поглибленому науковому вивченню природи співацького голосу 

фахівцями кафедри акустики і акустоелектроніки НТУУ «КПІ імені Ігоря 

Сікорського» стала можливою розробка ними методів отримання об’єктивних 

характеристик співацьких голосів за допомогою комп’ютерних програмних 

комплексів [4]. Усвідомлюючи те, що жодна методика не здатна визначити 

якість творчої діяльності, спершу було здійснено спробу «систематизувати 

об’єктивні характеристики голосів, які загальновизнані як еталонні, та тих, які 

такого визнання не здобули» [4, c. 18]. Таким чином, інженери-акустики 

намагалися зрозуміти об’єктивні передумови, які є основою високої якості 

співацького звуку.  

Під орудою кандидата технічних наук А. Ананьєва, спеціаліста в галузі 

комп’ютерної обробки звукових даних, згодом було розроблено програмний 

комплекс VOCA для детального і високоточного аналізу інтонаційно 

стабільного музичного звуку. На спеціальному заході для викладачів КМАМ 

імені Р.М. Глієра було продемонстровано, як «VOCA препарує музичний звук, 

фільтруючи його на окремі гармоніки107, з високою точністю аналізує 

модуляційні характеристики кожної гармоніки, може видалити модулюючі 

функції з гармонік і зібрати немодульований «остов» звуку в сигнал, 

аналогічний початковому» [2, с. 132]. Крім того, VOCA здатна конструювати 

тривимірну структуру звуку на частотній площині, де встановлений ракурс 

зображення показує звук з боку атаки. Графік дозволяє доповнити візуальні 

деталі ведення звуку – стабільність його формантних гармонік, виникнення і 

зникнення високочастотних призвуків тощо.  

Ознайомившись із можливостями VOCA, було вирішено сумісно 

випробувати програмні можливості й порівняти об’єктивні результати, 

згенеровані VOCA під час співу студентів-вокалістів, з тими результатами, які б 

107 Гармоніка – елемент складного гармонійного коливання [2; 3]. 
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могли надійти від експертної комісії з числа фахівців як джерела суб’єктивного 

оцінювання. Випробування відбулося за методикою подвійного тестування 

співацького голосу, розробленою А. Ананьєвим разом із викладачем музично-

інноваційних дисциплін КМАМ імені Р.М. Глієра Г. Юферовою (координатор 

проекту). 

Метод подвійного тестування співацького голосу передбачав одночасне 

використання суб'єктивного та об'єктивного оцінювання. На меті експерименту 

було отримання і узагальнення експертних висновків з подальшим їх 

порівнянням із результатами, зафіксованими і відображеними на комп’ютерних 

графіках звукових хвиль. Для експерименту було відібрано десять студентів-

вокалістів КМАМ імені Р.М. Глієра. Суб’єктивне оцінювання виконання 

окремими студентами певного ізольованого звуку забезпечили члени 

експертної комісії – викладачі академічного та естрадного співу. 

Кожний студент послідовно виконував три пари окремих звуків у 

нижньому, середньому і верхньому регістрах власного діапазону. 

Перший звук у парі виконувався на склад «ма». 

Другий – на склад «мі». 

Всі ноти виконувалися на mf. Кожний окремий звук тривав 7–10 секунд 

(рисунок 3.1). 

Рисунок 3.1 
Схема виконання студентом-співаком окремого звуку під час тестування 

 

 

 

Перші 2–3 секунди співак мав продемонструвати стабільний звук, потім 

мав плавно додати й утримати впродовж наступних 3–4 секунд вібрато з 

частотою і глибиною, які він вважав нормою для себе. Після вібрато потрібно 
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було плавно повернутися до виконання звуку, утримуючи стабільне 

інтонування протягом останніх 2–3 секунд. 

Експертам було запропоновано оцінити кожний із шести виконаних 

кожним студентом звуків: викладачі синхронно вносили дані у спеціально 

розроблені для заходу протоколи тестування. Оцінюючи почуте, викладачі 

обирали відповідний пункт у протоколі. 

Експертне оцінювання відбувалося таким чином: 

• за енергією – атака звуку (тверда, м’яка, з придиханням), сила звуку 

(інтенсивна, помірна, слабка), шуми дихання (у нормі або надлишкові), 

політність (наявність високої співацької форманти); 

• за інтонацією – «глибина» вібрато (малопомітна, середня, надлишкова), 

частота вібрато (нормальна, швидка, повільна), рівність вібрато (рівне, 

нерівне, тремтіння), інтонаційна стабільність (ідеальна, задовільна, 

незадовільна); 

• за тембровими властивостями голосу – обрати з десяти запропонованих 

опозиційних пар відповідні почутому, наприклад: ясний – хрипкий, дзвінкий 

– глухий тощо) (Додаток А, Таблиці А.4 та А.5). 

Фіксація і отримання об'єктивних даних співацького голосу 

забезпувалися програмою VOCA, якою керували фахівці-акустики. 

По завершенню експерименту для кожного окремого звуку, який 

заспівали учасники тестування, було отримано графічні зображення з 

числовими характеристиками даних (Додаток Г, Ілюстрація Г.4). Тому окремим 

етапом експерименту стала робота координатора проекту щодо узагальнення 

результатів протоколювання членами експертної комісії. Ці результати було 

порявняно з даними графічних зображень, які прокоментував і узагальнив 

А. Ананьєв. 

Взаємодія учасників заходу схематично мала такий вигляд (рисунок 3.2): 
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Рисунок 3.2 
Комунікація під час подвійного тестування співацького голосу 

Висновком заходу став той факт, що у семи з десяти студентів, які брали участь 

в експерименті, об’єктивні вимірювання підтвердили наявність неабияких 

природних здібностей та можливостей голосового апарату. Це збіглося з 

висновками експертної комісії, яка високо оцінила одних й тих самих 

учасників, завдяки проявленим яскравим природним властивостям співацьких 

голосів, а також умінню продемонструвати навички виконання з керування 

звуковим потоком у кожному з регістрів співацького діапазону у вкрай 

нетипових умовах.  

За остаточними результатами, два учасники тестування мали схильність 

до неналежної інтонаційної стабільності (не утримували інтонацію). У трьох 

студентів виявлено недостатнє (нерівне або нетривале) частотне вібрато. При 

порівнянні узагальнених даних суб’єктивного та об’єктивного оцінювань було 

встановлено, що професійна оцінка викладачів здебільшого була підкріплена 

об’єктивними показниками, які, своєю чергою, надали можливості викладачам 

зрозуміти (чи підтвердити) природу студентської неспроможності або, навпаки, 

успішності та спланувати подальше навчання. Крім того, наявність графічної 

фіксації співацьких звуків у деяких випадках вирішувала спірні моменти, коли 

думка експертів розходилася (Додаток А, Таблиця А.5, виділено курсивом). 
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Таким чином, у результаті експерименту вдалося випробувати новий 

програмний комплекс і зрозуміти, що сучасні комп’ютерні програми 

дозволяють отримувати об'єктивні дані при проведенні експертних музичних 

заходів (наприклад, вступних і випускних іспитів, під час навчання), 

порівнювати їх із відповідними характеристиками звучання видатних співаків 

[2], стежити за розвитком і збереженням професійного рівня музиканта 

впродовж його концертної діяльності тощо. Результати експерименту 

підтвердили доцільність використання програмного забезпечення у музично-

педагогічній діяльності. Оновлена форма взаємовідносин викладача і студента 

у навчальному процесі з урахуванням включення у процес інноваційного 

аспекту має такий вигляд (рисунок 3.3): 

Рисунок 3.3 
Процес музичної комунікаії «Викладач – Студент» 

 
Подібні вимірювання можуть проводитися не тільки для студентів-

співаків, а й для виконавців будь-якого рівня кваліфікації, стати корисними в 

експертному оцінюванні майстерності, при перевірці природних даних 

абітурієнтів. Можливим є фіксування відхилень від власної норми при 

виникненні захворювань голосового апарату. Таким чином, за допомогою 

музичних комп’ютерних технологій може бути підсилена прикладна функція у 

взаємодії «Викладач – Студент». Вона забезпечується завдяки візуалізації 

звукового матеріалу і отриманню об’єктивних даних; можливості його 

багаторазового прослуховування; аналізу, як суперечливих та недосконалих, 

так і вдалих робочих моментів. 
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Висновки до розділу 3 

1. Експериментальним шляхом вивчено актуальні процеси музичної 

комунікації на прикладі моделей «Аранжувальник – Слухач», «Композитор – 

Видавець», «Викладач – Студент». Проведені експериментальні заходи були 

пов’язані з рішенням наступних творчих завдань: відновлення манускрипту 

(оцифрування, редагування і підготовки нотного тексту до друку); аранжування 

музичного тексту; використання електронного запису звукового матеріалу з 

навчальною, експертною метою. 

У ході експериментів виявлено, що комунікаційні процеси, формуючись 

на внутрішньо-особистісному та інтерактивному рівнях, далі протікають на 

локальному рівні, тобто вони пов’язані із взаємодією всередині професійного 

музичного середовища або із взаємодією музикантів з іншими професійними 

групами, слухачами тощо. Виявлено, що в межах трьох досліджених 

комунікаційних моделей використовуються комп’ютерні технології різних 

напрямів системи МКТ (нотографічні та цифрові звукові технології). 

Інтерактивний рівень пов’язаний із використанням суб’єктом 

(аранжувальником, музичним редактором, музичним викладачем тощо) 

спеціалізованого програмного забезпечення для формування духовно 

значущого змісту, образів, ідей, художніх концепцій засобами техніко-

інформаційного характеру. 

У ході дослідження комунікаційних процесів у межах моделей 

«Композитор – Видавництво», «Аранжувальник – Слухач», «Викладач –

Студент» знайшла підтвердження висунута гіпотеза, що з використанням 

музикантами спеціалізованого комп’ютерного програмного забезпечення 

зазнали перетворень і процеси музичної комунікації. 

Серед компонентів досліджених комунікаційних процесів вдалося 

виявити як суб’єктивні (користувачі-музиканти в різних амплуа), так і 

об’єктивні (програмне забезпечення на базі ПЕОМ) чинники і дійти висновку, 

що розширення ряду складових комунікаційного процесу відбулося завдяки 

введенню до їх складу ланок техніко-інформаційного характеру, які, своєю 
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чергою, надали процесам музичної комунікації інтерактивних ознак. 

Підтверджена гіпотеза дає змогу вивести закономірності, серед яких такі: 

1) суб’єктивні чинники відіграють основоположне функціональне значення; 

превалювання ланок суб’єктивного характеру в процесі комунікації є 

безумовним; 

2) об’єктивні чинники є підпорядкованими визначальним (суб’єктивним) 

чинникам; 

3) процеси музичної комунікації, які відбуваються з використанням 

комп’ютера, пов’язані зі зменшенням часового терміну очікування реакцій 

на попередню акцію взаємодії між суб’єктами. 

2. Спільною рисою досліджених процесів виявилась їх комунікативна 

властивість. Це означає, що комунікативність, яка проявлялася в межах старих 

моделей через діалог суб’єктів, збережено і за умов використання інноваційних 

технологій. Суб’єктивний чинник визначає мету, завдання взаємодії, скеровує 

та злагоджує дії учасників. Ефективне використання таких об’єктів, як 

програмні комплекси з розмаїттям їх ресурсів, сприяє мінімізації часових 

витрат на реалізацію творчих ідей. Таким чином, характерною ознакою 

досліджених комунікаційних процесів є діалогічний характер взаємодій. 

Три дослідницькі заходи підтвердили також наявність 

міждисциплінарних зв’язків сфер МКТ і музично-теоретичних дисциплін.  

З огляду на це, музичну комунікацію слід розуміти як систему взаємодій у 

музичному мистецтві, яка створюється на внутрішньо-особистісному та 

інтерактивному рівнях, усередині професійного музичного середовища та між 

професійними групами. 

Музична комунікація відбувається на етапі розробки концепції музичного 

твору, відбору елементів музичної мови, створення засобів музичної 

виразності, а також перетворення, редагування, виконання, транслювання, 

сприйняття музичної інформації. 

3. У ході дослідження виявлено, що систему МКТ задіяно в забезпеченні 

інформаційної та прикладної функцій музичної комунікації. 
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Інформаційна функція проявилась у: 

• відкритті імені видатного композитора, диригента і мистецького діяча 

Великої Британії кінця ХІХ – початку ХХ століття С. Рутема; 

• ознайомленні молодих музикантів з актуальним процесом підготовки нотних 

видань до друку; 

• ознайомленні викладачів і студентів з програмним комплексом VOCA та 

можливостями його використання у професійній практиці. 

Прикладну функцію виявлено через: 

• можливість створювати, відновлювати, редагувати, презентувати твір (або 

його фрагмент) в аудіальному та/або візуальному варіантах за допомогою 

озвучених партитур; 

• можливість передтипографської підготовки нотних видань, підготовки 

музичного тексту до концертного виконання. 

Дослідження процесів музичної комунікації на прикладах комунікаційних 

моделей («Аранжувальник – Слухач», «Композитор – Видавництво», 

«Викладач – Студент») указує на те, що МКТ у комунікаційних процесах 

сучасної української музики проявляється в композиторській, виконавській, 

музично-педагогічній практиці. 

Експериментально підтверджено наявність закономірних результатів 

функціонування МКТ як системи. Серед них такі: 

1) прискорення процесу сприйняття і розуміння інформації, реакцій та 

породження смислів у слухацькому середовищі; 

2) оновлення засобів і форм музичного висловлювання; 

3) розширення професійних компетенцій музиканта; 

4) інтеграція сучасної української музичної культури у світовий медіапростір. 

Принципово новий засіб оброблення музичної інформації – цифрова 

обробка звуку – інтегрувався в систему теоретичних знань і способи 

практичного використання в музичному мистецтві. Різноспрямовані 

технологічні системи й апаратні засоби стали на допомогу створенню, 

відображенню/відтворенню, редагуванню, збереженню, транслюванню 
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музичної, нотографічної, вербальної, графічної, мультимедійної інформації. 

Зміцнення ролі інформаційних технологій у професійному світогляді сучасних 

українських музикантів посилило увагу до експерименту, який сьогодні є 

нормою музичного висловлювання. Це посприяло швидкій інтеграції сучасної 

української музичної культури у світовий медіапростір. Відіграючи важливу 

роль у забезпеченні духовно-творчої діяльності суспільства, музичні 

комп’ютерні технології як система забезпечує результати впровадження і 

використання інноваційних методів, що підтверджує припущення, висказане у 

другому розділі (с. 103). 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[226; 227]. 
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РОЗДІЛ 4 

МУЗИЧНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

МУЗИКОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ ТВОРІВ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ 

КОМПОЗИТОРІВ 

Метою цього розділу є відтворення на практиці комунікаційного процесу 

«Композитор – Музичний аналітик» і доведення доцільності використання 

МКТ у музикознавчому дослідженні. Задля цього вирішуються такі завдання: 

1. Пізнати художню логіку композицій сучасних українських авторів 

(термін «художня логіка» використаний І. Пясковським у статті «Логічне і 

художнє в музичному мисленні» [154]. У ній автор пов’язує розкриття 

художньої логіки композиції з виявленням закономірних і типололічних ознак 

художньо оформленого висловлення митця). 

Для цього обрано три твори, серед них: композиція для скрипки та 

електроніки «The Mithe: K.S.» А. Загайкевич, твір «Homo fugens» для двох 

фортепіано та одного виконавця О. Войтенка, електроакустична композиція з 

просторовою локалізацією звуку за допомогою Ambisonics соавторів 

Cherny / Tuchynska / Yuferova. Пізнання художньої логіки композицій пов’язано 

з вирішенням таких аналітичних питань, як історія написання твору, його 

жанрові особливості, будова, образний зміст, драматургія / динамічний профіль 

твору, музична мова та морфологія звукових подій. Пізнання художньої логіки 

надасть змогу сформулювати основні художні ідеї творів. 

2. Застосувати єдиний аналітичний метод до різних за композиторською 

технікою (до того ж із різною «документацією») творів. 

«Homo Fugens» О. Войтенка написаний для акустичних інструментів, 

його музичний матеріал занотований у традиційний спосіб. Електроакустичний 

твір «Mithе IV: K. S.» А. Загайкевич має партитуру, в якій занотовано партію 

солюючої скрипки та зафіксовано драматургію згенерованих композитором 

електронних фактурних/сонорних шарів. Електроакустична композиція з 
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просторовою локалізацією звуку (за допомогою Ambisonics) «Spinning Universe» 

групи авторів Cherny / Tuchynska / Yuferova належить до експериментальної 

музики. Твір не має традиційної партитури. В наявності – аудіозапис 

зведенного треку твору, а також графічна партитура звукових текстур у Pure 

Data та схеми, які використано в процесі розробки твору. 

Особливість аналітичного методу полягає у тому, що він оснований на 

комплексному підході з використанням традиційних засад музикознавчого 

аналізу (розроблені в різні роки Б. Асафьєвим, В. Бобровським, Л. Мазелем, 

Ю. Холоповим, В. Цуккерманом) і спектроморфологічного аналізу методом 

слухової сонології (The Aural Sonology) Л. Торесена за допомогою 

спеціалізованого програмного засобу Acousmographe (плагін Aural Sonology). 

Спектроморфологічний аналіз (детальніше у підрозділі 2.1) дозволяє 

відтворити морфологію музичної тканини творів, визначити типи окремих 

семіотичних об’єктів, функції різних семіотичних груп за власним слуховим 

сприйняттям. Цей метод серед необхідних інструментів має комплекс 

спеціальних графічних позначок, які відповідають певним категоріям і типам 

звучань. Для розуміння значення використаних у процесі аналізу графічних 

символів і їх тлумачення у додатку А надано переклад з англійської мови на 

українську термінологічних бібліотек плагіну Aural Sonology: 

спектроморфологічні категорії; типи рухливості і тривалості звукових об’єктів; 

спектральна яскравість, спектральний профіль тощо (Таблиця А. 2). У 

спеціально розроблених для кожного твору таблицях подано відповідні 

графічні позначки та їх значення (Додаток А, Таблиці А. 6, А. та А. 12). 

3. Для доведення доцільності використання МКТ у музикознавчому 

дослідженні необхідно перевірити такі гіпотези: 

• використання МКТ у процесі пізнання художньої логіки різних за технікою 

створення композицій є важливим об’єктивним чинником успішного 

результату дослідження. 

• оснований на комплексному підході аналітичний метод із використанням 

традиційних засад музикознавчого аналізу в поєднанні зі 

 



138 
 

спектроморфологічним аналізом методом слухової сонології (The Aural 

Sonology) Л. Торесена рівною мірою є ефективним у аналізі 

електроакустичних творів (із нотною партитурою та без неї) і композицій для 

акустичних інструментів. 

А також виникає можливість перевірити на практиці життєздатність ідеї 

І. Пясковського про комплексний підхід як запоруку більш об’єктивного 

музикознавчого дослідження, яка була викладена у статті «Деякі нові аспекти 

дослідження музичного фольклору» [152]. 

4.1. Нова ліричність у «Mithe IV: K. S.» А. Загайкевич 

Твір «Mithe IV: K. S.» (далі – «Mithe IV») для скрипки, електронного 

запису та трансформацій в реальному часі створений А. Загайкевич у 2011 році 

спеціально для компакт-диску, на який було записано новітні твори сучасних 

українських композиторів, присвячені 130-річчю від дня народження 

польського композитора К. Шимановського (1882–1937). Твір Загайкевич дуже 

швидко знайшов і свого виконавця, і свого слухача: він виконувався в Україні 

та Китаї. З цією композицією авторка стала лауреатом міжнародного конкурсу 

електроакустичної музики MUSIC NOVA 2011 (Прага, листопад 2011). 

Образний зміст твору. «Mithe IV» – твір, що продовжує ідею символізму 

створеного К. Шимановським у 1915 році циклу поем «Міфи» для скрипки і 

фортепіано (оp. 30). В авторській анотації до партитури твору А. Загайкевич 

пояснює свій задум таким чином, що у циклі «Міфи» для скрипки і фортепіано 

К. Шимановського кожна поема циклу алегорично присвячена природному 

елементу: «Фонтан Аретузи» – водній стихії, «Нарцис» – повітрю, «Дріади і 

Пан» – землі. І таке своєрідне маскування музичного символізму згодом стало 

ознакою пізнього періоду творчості композитора. Тому «Mithe IV» 

композиторка присвятила вічному життю «творчого» елемента – «вогню серця» 

Шимановського. 
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Розгледівши символічний ланцюжок К. Шимановського, композиторка 

продовжила смисловий ряд таким чином: вода – вітер – земля – вогонь. 

акцентуючи увагу на ідеї творчого горіння. 

Загадкові літери назви K. S. (Karol Szymanowski) – присвята твору 

славетному композитору. А. Загайкевич створює сповнений витонченого 

ліризму і водночас проникливої експресії сонористичний міф, який оповідає 

про духовну спорідненість К. Шимановського з Україною, за часів проживання 

в якій з’явилися його Друга симфонія (1910), Третя симфонія (1916), Перший 

скрипковий концерт, цикл «Маски» (1916), а також цикл поем «Міфи». 

Одночасно це був і час, сповнений вражень композитора від подорожей 

Італією, Алжиром, Тунісом, Сіцілією. Не тільки мандри, а й занурення в 

літературу спровокувало захоплення К. Шимановського культурою Сходу та 

південних регіонів Європи – Італії часів Відродження, Середньовічної Сіцілії, 

Давньої Греції та Візантії [146].  

У циклі поем «Міфи» композитора захопили пошуки нового відчуття 

звуку, вишукані звукові барви (Середенко) через вивчення нових виразних 

можливостей інструментів ансамблю, що знайшло згодом своє величне 

продовження у скрипкових концертах і симфоніях автора. Розширення 

технічних та динамічних можливостей скрипкового виконання надало право 

польським дослідникам проголосити К. Шимановського засновником особливої 

галузі «скрипкового імпресіонізму» [166]. 

Дослідники творчості К. Шимановського зауважують, що світогляд 

композитора формувався в умовах дії різноспрямованих тенденцій художньо-

естетичного контексту, а саме: «принципів романтизму з антиромантичним 

бунтом водночас, містикою символізму та тяжінням до ясності і 

врівноваженості, властивим неокласицизму, вишуканою колористичністю 

імпресіонізму і відкритою заново первісною простотою архаїчних шарів 

фольклору» [166, c. 4], його творчі рішення були обережними, вкрай 

осмисленими. Шопенівське романтичне відчуття натхненності, скрябінське 

пантеїстичне прагнення розчинитися в природі (Середенко), лістівська 
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концертна драматизована віртуозність, імпресіоністичність музичного 

висловлення Дебюссі – якщо такі риси і проглядаються в музиці 

Шимановського, то, безперечно, у більш витонченому, притаманному саме 

йому філігранному вираженні. Такий синтез, безумовно, породжує мислення, 

яке відштовхується від «суто індивідуальн[ого] відчуття образу, тематизму, 

форми, музичної фактури» [166, с. 7]. 

Наявність стрижня різних міфологічних сюжетів яскраво характеризує 

творчість композитора108. На думку дослідниці І. Родіонової, в такому 

прагненні К. Шимановський суголосний із Ф. Ніцше, який вважав, що, 

занурившись у міф, ми переносимо увагу з тимчасового на вічне, з кінечного на 

безкінечне, наближаючись до пізнання істини [161]. 

Серед спільних рис музичного звукопису композиторів 

К. Шимановського та А. Загайкевич, яких розділяє століття, – ліричність 

висловлювання, рельєфна інструментальна тембральна фактура, витончена 

тканина пасажів, рівнозначність консонансу та дисонансу, ретельно розроблена 

техніка поєднання інструментальних шарів, сонористичність шляхом 

оновлення звукової палітри. Завдяки таким рисам музика «Міфів» і «Mithe IV» є 

спорідненою між собою завдяки створеному композиторами відчуттю 

звільнення від своєї матеріальної сутності за наявності відчуття невагомості. 

Використанням у «Mithe IV» фрагмента «Купальської» пісні, записаної у 

виконанні фольклорного ансамблю з Кіровоградщини, Загайкевич ніби 

повертає творчий дух Шимановського до «оголошених українськими 

народними піснями поетичних пейзажів» [89, c. 13]. У біографії композитора, 

викладеній С. Голяховським, читаємо, що «впродовж декількох років дім 

Шимановських був посеред українських степів одним з музичних центрів, 

значення якого важко переоцінити» [там само, с. 39]. І це не дивно, оскільки 

родичами Шимановських були вкрай музичні родини Нейгаузів, 

108 Фортепіанний цикл «Метопи», кантати «Деметра» і «Агава», опера «Король Рогер» 
створені за античними сюжетами; за старозавітними – невидана пісня для сопрано з 
оркестром «Соломія», опера «Хагіт»; за євангельськими – кантати «Stabat Mater», «Veni 
Creator»; за давньосхідними – Третя симфонія «Гімн ночі», «Любовні пісні Хафіза» [161]. 

 

                                                 



141 
 
Блуменфельдів, Таубе, з якими підтримувалися тісні не тільки родинні, а й 

творчі стосунки. Історик мистецтва, доктор М. Наленч-Добровольський 

згадував: «Кожного разу, коли збиралася рідня, тимошівський салон 

перетворювався на концертну залу, терміново створювали текст і музику» [там 

само, c. 42]. «Для Кароля Тимошівка109 залишиться назавжди єдиним місцем на 

землі, де створення музики було таким же природним і очевидним, як дихання» 

– вважає дослідниця Т. Чилінська [246]. Вже дорослою людиною, 

розмірковуючи над питанням духовного «багажу», який виніс Шимановський зі 

своєї «малої вітчизни», композитор сказав: «Я часто тужу за Україною, її 

сонцем, її віддаленими місцями, <…> я відчував її усією своєю душею» [246]. 

Жанрові особливості твору. «Mithe IV» належить до напряму 

електроакустичної музики. Він написаний із використанням технологій синтезу 

звуку та обробки його в реальному часі110. У партитурі твору занотовано партію 

скрипки та зафіксовано драматургію згенерованих композитором електронних 

фактурних шарів, основою яких стали семпли, записані у виконанні О. Смовжа 

(скрипка) та А. Загайкевич (фортепіано). Багатошарова електронна фактура 

твору – насправді живий організм, який складається не тільки із заздалегідь 

створеного (згенерованого) композитором звукового матеріалу. Фактура, 

керована автором (або іншим art-перформером), трансформується під час 

звучання твору. Слід зауважити на тому, що не існує будь-якого деталізованого 

плану із зазначенням параметрів синтезу, використаного композитором при 

створенні електронної партії. А зі слів автора відомо, що електронна партія 

твору «Mithe IV» створювалася за допомогою декількох спеціалізованих 

109 [Родина Шимановських, середньозаможних польських поміщиків, мешкала в селі 
Тимошівка Київської губернії (нині село Тимошівка в Каменському районі Черкаської 
області) – Прим. авт.]. 
110 А. Загайкевич зверталася до такої техніки сучасної композиції у процесі створення музики 
електроакустичного перформансу «Тікати, дихати, мовчати» для скрипки, голосу, 
фортепіано, електронного запису та обробки в реальному часі (2002) у електроакустичному 
творі для блок-флейти, електронного запису та обробки в реальному часі «Пагода» (2003), а 
також «Laborintus – Exitus» (для кларнета, електронного запису та обробки в реальному часі, 
2005), Venezia (електроакустичний твір для віолончелі, електронного запису та обробки в 
реальному часі, 2008). 
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програмних засобів: SuperCollider, SoundHack, AudioMulch, ProTools. Різні 

прийоми гри на скрипці були взяті як базовий матеріал для обробки за 

допомогою перехресного, гранульованого синтезу, конволюції тощо. Далі 

наводимо слова А. Загайкевич: «Отже – електронну партію створено способом 

монтажу окремих синтаксичних елементів. Деякі з них створені методом 

обробки семплів (не тільки скрипкових, а й фортепіанних). В SuperCollider 

шляхом «прямого синтезу» (переважно FM) було створено звуки певного 

тембру і точної висоти, а також різноманітні шумоподібні звуки»111. 

Важливу роль відіграє ідея використання звукової обробки в реальному 

часі. Занотована партія скрипки в ансамблі із згенерованою заздалегідь 

електронною партією при кожному виконанні набуває неповторного звучання. 

Під час виконання твору композиторка застосовувала фільтрацію звуку112, 

ефект кільцевої модуляції113, грануляцію114 за допомогою AudioMulch. Але в 

партитурі немає авторської вказівки щодо застосування певного типу обробки, 

як і немає прив’язки до певного програмного засобу, яким може бути і Pure 

Data, i Мах XP. 

За висловлюванням Ю. Холопова, з часів Авангарду II (1946–1968) 

набуття кожним твором рис індивідуального проекту стало однією з парадигм 

сучасної музики [205]. У цьому контексті твір «Mithe IV» – це дійсно 

індивідуальне композиційне рішення. 

Будова композиції. Форма твору «Mithe IV» як організація у часі 

звукового потоку, граматична структура (Арановський) цікава 

неоднозначністю трактувань. 

Мислячи строфічно115, композиторка екстраполює до оповідальності 

літературного жанру і трактує музичний текст як наратив. Це зумовило 

111 З електронного листа А. Загайкевич. 
112 Фільтрація звуку – це змінення спектру звукового сигналу в певному частотному 
діапазоні. 
113 Звуковий ефект кільцевої модуляції (ring modulation) отримав назву завдяки тому, що в 
аналоговій схемі він мав кільце з чотирьох діодів. 
114 Грануляція (від англ. granulation) – дроблення, перетворення на зерно. 
115 З приватної бесіди з Аллою Загайкевич. 
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рельєфне проведення кожного речення, відокремлення його ферматами, 

зміненням темпів і, зрештою, використання цитат Шимановського. Але якщо 

трактувати музичну форму, за Р. Брузгене, як пережиту за допомогою слуху 

структуру [24], то чітко визначаються три розділи твору зі вступом (таблиця 

4. 1). 

Таблиця 4. 1 

Суб’єктивне (слухове) сприйняття та об’єктивне визначення форми твору 

Ліричним, монологічним за висловлюванням є перший розділ (тт. 8–63). У 

рухливому другому розділі (тт. 64–88) звучать короткі переривчасті 

імпульсивні мотиви. Вони асоціюються з язичками полум’я, які, вириваючись, 

швидко відлітають і згасають. І далі – момент усвідомлення реальності свого 

існування – у ліричному, з відголосками ностальгійного смутку в третьому 

розділі (тт. 89–116) з розчиненням його в репризному поверненні основного 

мотиву в 102–116-му тактах. 

СЛУХОВЕ СПРИЙНЯТТЯ ФОРМИ ТВОРУ 

Вступ  Перший розділ 
А 

Другий розділ 
В 

Третій розділ 
С + А1 

7 т. 63 такти 25 тактів 27 тактів 

(q  = 60) (e =120) Rubato Meno mosso 

ОБ’ЄКТИВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМИ ТВОРУ 

Вступ Перший 
розділ 

Другий розділ 

7 т. 25 тт. + 31 тт. 25 тт. + (13тт. + 15 тт.). 

(q  = 60) (e =120) rubato leggiero Meno mosso (q  = 60) 

1–7-й тт. 8–63-й тт. 64–71-й тт. 72–88-й тт. 89 –101-й тт. 102–116-й тт. 

 Тема п’єси 
«Фонтан Аретузи» 

(9–16-й тт. у 
Шимановського) 

 автоцитата 
«Transparency» 

(5.35–5.59) 
 

фрагм. 
«Купальської» 
в комп’ютерній 

обробці 

105–107 тт. 
мотив теми 
«Фонтана 
Аретузи» 

К. Шимановського 
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Але в конфлікт із цілісним слуховим сприйняттям твору вступає 

структурна диспропорція визначених розділів – (7вст) + 63І : 24ІІ : 27ІІІ. Вона 

вказує на наявність у «Mithe IV» складної двочастинної форми зі вступом: (7вст) 

+ 63І : 51ІІ. Перший розділ складається із двох неконтрастних періодів: 25 тт. + 

31 тт. відповідно. Своєю чергою другий розділ складається з двох контрастних 

періодів: 25 тт. + (13 тт. + 15 тт.). 

Темброва драматургія твору А. Загайкевич продумана авторкою таким 

чином, що звучання акустичної скрипки в жодному разі не сприймається як 

дисонуючий або провокаційний тембр по відношенню до електронних звучань. 

Навпаки, він співіснує з електронними тембрами в першому розділі; 

«сперечається» та не скоряється в першому періоді другого розділу і 

розчиняється у фарбах електронного звукового об’єкта наприкінці другого 

періоду другого розділу. 

Драматургія та динамічний профіль твору. Зміни загального 

емоційного фону композиції напряму пов’язані з накопиченням енергії, рівнем 

інтенсивності звукових текстур і фактур. Зміни таких станів проявляються по 

різному: як порівняння або протиставлення, перетворювання або зіткнення, 

переосмислення або перевтілення образів. Такі опозиції напряму пов’язані з 

природними формами прояву людських почуттів, а динамічний процес є 

віддзеркаленням людської психіки. Дослідження динамічного профілю 

допомагає зрозуміти вектор розвитку образного змісту твору «Mithe IV». 

За допомогою Acousmograph 3 продемонстровано аудіодоріжку твору у 

формі звукової хвилі (waveform), розведену по стереоканалах у площині час 

(сек) – рівень гучності (дБ), яка на ілюстрації розташована поверх спектрограми 

(рисунок 4. 1). 
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Рисунок 4. 1 

Осцилограма звукової хвилі твору А. Загайкевич «Mithе IV: K. S.» 

 
Візуалізуючи динамічний профіль твору, осцилограма деталізує 

залежність амплітуди звуку від часу та дозволяє визначити основні динамічні 

події, які відбуваються зі звуком: наростання динамічного напруження, 

сходження, спади, паузування тощо. Крім того, спектрограма дозволяє нам 

визначити фрагменти фактурного ущільнення та розсіювання  

За осцилограмою твору «Mithе IV» визначаємо вісім динамічних хвиль, а 

також різновиди пов’язаних з ними динамічних зон і фіксуємо їх розташування 

у часі. Динаміка першої хвилі: сходження від ppp до pp, утримання динамічного 

імпульсу впродовж дванадцяти секунд (pp) і спад до ppp. Друга – від pp до mf, 

динамічний імпульс не затримується більш ніж на дві секунди – і знову спад до 

pp. Третя хвиля більш потужна за дві попередні. Динаміка простягається від p 

через mf до mp. Четверта і шоста звукові хвилі – зони найсильнішого 

динамічного напруження. Якщо четверта хвиля з кульмінацією першого 

розділу в 39–63 тт. протягом майже півтори хвилини (2.00–3.24) відбувається за 

рахунок ущільнення фактури електронних шарів на фоні низьких скрипкових 

ля-дієз – ля-бекар – ля-бемоль малої октави, то шоста хвиля – зона 

максимального накопичення звукової енергії відбувається завдяки активізації 

всіх засобів виразності (яскравої динаміки, гострого ритму, ущільнення фактур) 
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– це кульмінація всього твору. Вона починається з другої половини 72-го такту 

(3.48), сягає свого апогею у 80–84-му тт. (4.18–4.42) і розсіюється впродовж 85–

88 тт. (4.43–5.11) (таблиця 4. 2). 

Таблиця 4. 2 

Вісім динамічних хвиль твору «Mithе IV: K. S.» 

 

Музична мова твору. Морфологія звукових подій. 

Ще на початку 1970-х років В. Фомін зауважував на тому, що «виникає 

необхідність окреслення плану явищ, що дозволить зробити об’єктом аналізу 

те, як існує художній музичний світ у свідомості слухачів» [199, с. 112]. У 

цьому контексті, зробимо спектроморфологічний аналіз ключових моментів 

драматургії твору «Mithе IV», використовуючи сучасні засоби. При 

одночасному звучанні понад двох інструментальних горизонталей 

деталізований аналіз звукового сигналу за осцилограмою унеможливлюється, 

хоча людське вухо при цьому легко розрізняє окремі тембри ансамблю. Тому 

Звукові 
хвилі 

Накопичення звукової 
енергії / 

зона фактурного 
ущільнення 

Утримання 
динамічного імпульсу 

Динамічний спад / 
зона фактурного 

розсіювання 

 час (сек)  такти / 
динаміка 

час (сек)  такти / 
динаміка 

Час (сек)  такти / 
динаміка 

Перша 
хвиля 

0.00–0.26 1–6 
ppp – pp 

0.27–0.39 7 –13  
pp 

0.40–0.45 12 
Ppp 

Друга хвиля 
 

0.46–1.37 13–32 
pp – mf 

1.38–1.40 32 –33 
mf 

1.41–1.44 33 
Pp 

Третя хвиля 
 

1.45–1.50 34–35  
p – mf 

1.51–1.55 35 –36  
mf 

1.56–1.57 37–38 
Mp 

Четверта 
хвиля 

1.57–1.59 38 
mf 

2.00–3. 24 
Кульмінація 1-го 

розділу 
39–63 

F 
3.24–3.25 64 

Mf 
П’ята хвиля 
 

3.25–3.29 64  
mf – f 

3.30–3.42 66–69 
F 

3.43–3.47 70–71 
Mp 

Шоста хвиля 
 

3.48–4.15 72 –79  
p – mf 

4.18–4.42 
Кульмінація 

твору 
80–84 

Ff 
4.43–5.11 85–88 

Pp 
Сьома хвиля 
 

– – 5.10–6.02 89–100 
F 

6.03–6.18 100–101 
P 

Восьма 
хвиля  

6.19–6.31 102 т.–104 т. 
ppp – pp 

6.32–7.10 105–113 
Pp 

7.11–7.30 114–116 
Ppp 
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зосередимо увагу на спектрограмі звукових сигналів, що забезпечено 

програмою Acousmographe. 

Твір починається зі вступу, який веде електронна партія впродовж 28 

секунд (тт. 1–7). За допомогою програмного засобу Acousmographe (плагін 

Aural Sonology) почуте представлено у вигляді спектроморфологічної 

партитури, яка відбиває план звукових подій. На спектрограму відповідно до 

слухового сприйняття були нанесені графічні позначки почутого – звукові 

об’єкти, окремі звучання, фактури. Вони були переведені у семіотичне 

(знакове) представлення. Таким чином, вдалося змоделювали семантичне поле 

(площину значень). Утворені відносини і взаємозв’язки допомогли утворити 

певні смисли, сформулювати конкретні висновки та наблизитися до розуміння 

логіки розвитку подій (рисунок 4. 2). 

Рисунок 4. 2 
Спектроморфологічна партитура та динамічний профіль 

електронного вступу твору – (0.00–0.28) 

 

Динаміка вступу змінюється від ледь чутного ppp через поступове cresc. 

до mp з поверненням до найтихішої динаміки pp. Твір починається 

електронним звучанням тривалого компоненту (Pitched Component Sustained 

) певної висоти (нота ля третьої октави), який наближений до звучання 

акустичної скрипки. Цей компонент втрачає свою фактурну стабільність, 

розхитуючись ніби з середини тону (Pitched Vacillating Variable middle ), 

доводячи до утворення одразу декількох стислих змінних шарів (Pitched 
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Stratified Variable ). Поступове динамічне накопичення і фактурне 

нашарування звукових текстур, складених з маленьких повільних ( ) і 

швидких ( ) гранул (Small Slow Grains / Small Fast Grains), та включення 

звукових об’єктів із маленькою середньою (Small Middle Spectral Undulation

) та згодом маленькою швидкою спектральною хвилястістю(Small Fast 

Spectral Undulation ) і на вісімнадцятій секудні добігає до рельєфного 

з’єднання звуків певної висоти (Pitched Composite ), яке передує 

кульмінаційному моменту розділу. В ньому поєднуються всі заявлені протягом 

20 секунд звучання музичні текстури та окремі об’єкти, створюючи 

синергетичний звуковий комплекс (Complex Accumulated ) із нашаруванням 

акумульованих звукових об’єктів певної висоти (Pitched Accumulated ) 

(Додаток А, Таблиця А. 6). 

Звучання електронного вступу згодом стає фоном для рельєфної 

екзальтованої теми першого розділу, яку виконує скрипка-соло. 

Використання таких семантичних знаків, як знаки-цитати та автоцитати 

– ще одна особливість цієї композиції. Їх використання у творі викликає пряму 

асоціацію з музичними образами К. Шимановського, але звучання цитат в новій 

реальності звукового часо-простору не є опозицією, а виявляється проявом 

інакшого авторського «Я». Процитована основна тема «Фонтана Аретузи» (9–

16-й тт.) К. Шимановського є темою першого розділу твору «Mithе IV» (тт. 8–11 

і 13–16) (приклад 4. 1). 

Приклад 4. 1 
К. Шимановський. «Фонтан Аретузи» (тт. 9–10) 
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Цей мотив, подекуди варіативно змінений, чотири рази з’являється в партитурі 

(тт. 8–9, 43–44, 55–56, 105–106), а також його інтонації вгадуються і в 

наслідуванні автентичному скрипковому звучанню у 89 такті (приклад 4. 2). 

Приклад 4. 2 
А. Загайкевич. «Mithe IV: K. S.» (тт. 89–91) 

 
Тематизм поеми К. Шимановського «Фонтан Аретузи» А. Загайкевич 

використовує неодноразово. Тема твору К. Шимановського (тт. 9–16), розділена 

ферматою навпіл, звучить у 8–11 і 13–16 тактах у «Mithе IV». Тематизм 29–31-

го тактів «Фонтана Аретузи» цитується в 33–35-му тактах «Mithе IV», а 32–37 

тактів – у партії скрипки в 43–48-му тактах, фрагмент 38–45-го тактів чуємо в 

55–62-му тактах. Цікаво, що розділена ферматами навпіл цитата з «Фонтана 

Аретузи» (тт. 8–11 і 13–16 у Загайкевич) своїм продовженням має цитату з 

«Нарциса» (тт. 18–32 у Загайкевич), яка вдало переплелася з тематизмом 

першої поеми завдяки чергуванню широких інтервалів із поступеневими 

висхідним і низхідним рухами (приклад 4. 3). 

Приклад 4. 3 
К. Шимановський. «Нарцис» (кінець 8–22-й такти) 

 

 

У першому періоді першої частини цитати Шимановського сплетено в 

єдине ціле. Речення починаються, відповідно, на 0.28 секунді та на 1.03. Звертає 

на себе увагу той факт, що цитати К. Шимановського, що розташовані на 

початку речень, у другому періоді першої частини мають авторське 

(А. Загайкевич) продовження. Здається, композиторку привабила витончена 

природність скрипкових мелодій Шимановського, але в обрамленні 
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електронного звучання Загайкевич вони (мелодії) опинилися в іншій 

реальності, нібито відшукуючи новий сенс існування. 

Жанрова основа тематизму цитат поеми «Фонтан Аретузи» – вокаліз, 

хоча внутрішня тридольність метру дещо нагадує баркаролу. Мелодійне 

кружляння скрипки навколо ладового центру ре у високому регістрі 

відбувається на фоні хвилеподібно зростаючого звучання електронно-

згенерованих звукових об’єктів. 

Ліричність тематизму першого розділу витісняється стрімким quasi 

імпровізаційним рухом соло скрипки у другому розділі твору (починаючи з 64-

го такту). Біг секстолей на фоні ущільнення та динамізації електронних фактур 

приводить до інтонаційної взаємодії відокремлених звукових об’єктів (текстур) 

і Violino solo. Так ми опиняємось у кульмінаційній зоні твору (тт. 72–88), у якій 

А. Загайкевич використовує одну з тем власного твору для скрипки та 

електронного запису «Transparency» («Прозорість», 2005). Цитата з цього твору 

з 5.35 по 5.59 звучить у фрагменті з 3.48 по 3.72 (приклад 4. 4). 

Приклад 4. 4 
А. Загайкевич. «Transparency» (5.35–5.59) 

 
Ця тема, різко контрастує з попереднім тематизмом. Вона є іншим типом 

висловлювання, який переносить нас в умови іншої естетики. В новому 

контексті відбувається «віддалення» основного ліричного образу. Короткі 

мотиви ніби розривають єдину площину, прориваючись крізь клубок 

різнотембрових «діалогічних» перерваних інтонацій. Скрипковий тембр 

розчиняється в тембрах електронної фактури.  

Аналізуючи фактуру твору, відзначаємо опору на поліфонічне мислення 

композитора: музична тканина утворюється від поєднання рівнозначних 

сонорних ліній, які мають різні звуковисотний малюнок і ритмічну організацію. 

Кожна з них, час від часу виступаючи на передній план, виборює помітну роль 

у музичній тканині твору. 
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Спектрограма ключових моментів драматургії твору надає можливості 

з’ясувати особливості побудови фактури електронної партії у вступі (0.00–

0.27), першого періоду першого розділу композиції (0.28.00 – 1.37.00); початку 

другого розділу твору і насамкінець проаналізувати фактуру кульмінаційної 

зони твору.  

Визначення електронних фактурних шарів за допомогою Acousmographe 

надає змогу не тільки розрізнити їх, а й з’ясувати їх функції (рисунок 4. 3). 

Рисунок 4. 3 

Вступ і перший період першого розділу (0.28.00–1.20.00) 

 

На рисунку 4. 3 вертикальна вісь відображає частоту у спектральних 

зрізах (позначається в герцах, Hz). Низькі частоти розташовані знизу цієї осі. 

Горизонтальна вісь – розподіл часу. Цифрами регістри звукового діапазону 

позначені таким чином: 2 – наднизький регістр, 3 – низький регістр, 5 – 

середній регістр, 6 – високий регістр, 7 – екстремально високий регістр. Окрім 

того, щоби дослідити фактурну драматургію, створено графік відповідних 

шарів, де шар переднього плану позначено – F (що відповідає Foreground 

Function з бібліотеки Acousmographe), шар середнього плану – M (Middleground 

Function), шар дальнього плану – B (Background Function). Зазначимо, що 
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кожний з визначених шарів може бути розташований у різних регістрах: від 

наднизького (2) до екстремально високого (7).  

Подана спектрограма дозволяє простежити драматургію електронних 

сонорних шарів. На початку твору електронно-згенероване звучання у 

наднизькому регістрі (2) на дальньому плані поступово розчиняється у 

тембральних текстурах високого регістру (6). Слухацька увага переходить на 

звукові об’єкти середнього (5), високого (6) і екстремально високого (7) 

регістрів (Додаток А, Таблиці А. 2 та А. 6). 

Звертає на себе увагу континуальність фактурних сонорних шарів. Саме в 

їх різноманітній взаємодії проявляється поліфонічність мислення композитора, 

при цьому рівнозначні звукові об’єкти постають у багатоваріантності їх 

вертикального поєднання: (6 + 7) + 5: до високого та екстремально високого 

фактурних шарів додається середній, ущільнюючи їх. Далі – зона фактурної 

розрядженості: 7 + 5 та згодом 5 + 3. Починаючи з 1.00 хвилини твору 

відбувається поступове ущільнення фактур, забезпечене використанням 

одночасно трьох: 7 + 5 + 3, а у кульмінаційній зоні – чотирьох фактурних шарів 

одночасно: 5 +3 + 7+ 6.  

Такий аналіз дає змогу з’ясувати, що починаючи з першого розділу твору 

і до його завершення функцію переднього плану безперервно виконують 

звукові фактури різного ступеню інтенсивності у середньому регістрі (5). Цю 

горизонталь можемо назвати фактурною віссю композиції або її фактурним 

стрижнєм. Створені композиторкою декілька сонорних шарів здатні відігравати 

різні функції в цілому явищі – соло, контрапунктуючі, фонові. При цьому 

звертаємо увагу як на різноманітність їх комбінацій, так і на вивільнення з 

ансамблю, унаслідок чого обов’язково вібувається тембральне перетворення 

загального сонорного шару. Багатоваріантність для композитора є вкрай 

важливою, оскільки є запорукою створення яскравих тембрових комбінацій у 

вертикальному (гармонічному) зрізі. У цьому ми вбачаємо наближення до 

темброво-регістрового фігурування – специфічного фактурного оформлення. 

Такий дійсно живий організм функціонує як частина музичного універсуму. 
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Після вступу електронної партії тема соло скрипки постає перед слухачем 

у вигляді ліричного висловлювання на фоні динамічно нестабільних 

електронних сонорних текстур. Різнобарвні темброві поєднання поступово 

змінюють наявну спочатку акомпануючу функцію електроніки на роль 

співучасника природного, гармонійного діалогу. 

На спектрограмі в часових діапазонах 0.28–0.36, 0.46–56 та 1.03–1.20 зони 

виходу соло скрипки на передній план позначено літерою F. Надважливою є 

візуалізація фактурних змін: від певного електронного тону (у регістрах 6, 2, 3 – 

F) до нашарування електронних звукових об’єктів (7, 5, 3 – M) з фіксацією 

моментів якісних змін фактури. Можна спостерігати перетворення текстури 

широкого інтенсивного змінювання/чергування (7, Wide Intense Alternating) на 

текстуру з інтенсивним чергуванням тонів (7, Thick Alternating), енергетично 

потужний, інтенсивний шар (5, Wide Intense 1), динамічно накопичуючись, 

видозмінюється на повномірну інтенсивну багатошарову текстуру (5, Ample 

Intense 1, 2, 3, 4) тощо. Початок другого розділу (В) є переламним 

драматургічним моментом твору (рисунок 4. 4). 

Рисунок 4. 4 

Спектрограма звукової хвилі початку другого розділу (3.25–3.45) 

 
Зі зміною типу висловлювання докорінно змінилася фактура. 

Континуальність як тип фактури першого розділу заперечується 
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багатоелементністю звукової текстури, яка складається навіть не з коротких 

мотивів, а з окремих розрізнених інтонацій. Діалог зникає. Нашарування 

текстур, що звучать в екстремально високому регістрі (7), переходячи на задній 

план (В), у той самий час, коли на цьому фоні відбувається динамізація 

висловлювання (F) соло скрипки. В кульмінаційній зоні злиття фактур утворює 

нову структуру, в якій накопичені тони перетворюються на білий шум. 

Кульмінаційна зона починається у 71-му такті (3.48) з розрізнених 

скрипкових інтонацій (рисунок 4. 5). 

Рисунок 4. 5 

Кульмінація твору (3.48–5.07)

 

Паузування між цими інтонаціями дає можливість час від часу 

«встромлятися» окремим тонам у середньому (3) регістрі на тихій динаміці (p), 

які одразу ж виходять на передній план і опиняються поруч зі скрипкою. До 

них поступово додаються не зв’язані «тонкі» звуки ( ) та дуже прості 

мелодичні елементи ( ) у високому (6) та екстремально високому (7) регістрах. 

Їх ущільнення в часі та багаторазове репризне повторення всіх звукових 

об’єктів одночасно в зазначених регістрах оновлюється з появою відносно 

складної текстури ( ) та шуму ( .) Динамічне наростання сягає свого 

максимуму (f f ). Злиття всіх фактурних шарів із додаванням стабільно 
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інтенсивного шару в низькому (2) регістрі та переривчастого в середньому (5) 

максимально посилює емоційне напруження експресивної мелодичної лінії 

соло скрипки в кульмінації, символізуючи нескінченність творчого горіння. 

Отже, музика «Міфів» К. Шимановського надихнула українську 

композиторку А. Загайкевич на створення електроакустичного твору, який є 

взірцем втілення витончених, майже екзальтованих ліричних образів. 

Винахідливість і неординарна уява композиторки проявилась у концепції твору, 

яка спрямована на вшанування пам’яті маестро та акцентує слухацьку увагу на 

приналежності К. Шимановського до українського культурного простору. 

Світогляд А. Загайкевич відобразився в камерному творі наближенням 

музичної мови різних епох. 

Художня логіка твору проявляється через майстерну роботу авторки над 

поєднанням акустичного (скрипка) та електронно генерованого музичного 

матеріалу для отримання природного звучання – уособлення дійсно потаємного 

висловлення. Тонке відчуття відтінків тембрової палітри проявилось у творі 

«грою» фактурних шарів: від гармонійного поєднання через протиставлення до 

злиття в неподільне сонорне ціле. 

Особливістю тембрової драматургії твору стала логіка взаємодії 

тембральних електронних фактурних шарів і тембру скрипки соло. У першому 

розділі й другому періоді другого розділу (тт. 89–116) вони є взірцем 

гармонійного співіснування, а далі – шлях від тембрового протистояння та 

непокори до злиття в кульмінації твору в єдине сонорне ціле із «зануренням» 

тембру високої теситури скрипки в тендітну текстуру електронного голосу з 

остаточним розчиненням у ньому.  

Поєднання музичних цитат творів, відмежованих століттям, 

символізують потужний зв’язок поколінь та спадкоємність традицій у 

музичному мистецтві. Таким чином, основною художньою ідеєю твору 

А. Загайкевич є ідея нескінченності творчого горіння як безкінечності 

творчого життя. 
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4.2. Багатовимірність музичного хронотопу «Homo fugens» O. Войтенка 

«Homo fugens (The running man)» – твір українського композитора 

О. Войтенка (1981 р.н.), який присвячений піаністці Д. Писаренко116. Спершу 

етюд був написаний для виконання соло на роялі, але згодом композитор 

змінив своє рішення, перетворивши його на твір для двох роялів (одного 

виконавця)117. В нотному тексті другої версії автор зауважує на розташуванні 

двох інструментів під кутом для зручного виконання на клавішах нижніх 

регістрів двох рояльних клавіатур. Ідея використання двох інструментів одним 

виконавцем достатньо нова, при цьому не належить О. Войтенку, а запозичена 

композитором із сучасних виконавських експериментів. Наприклад, у такому 

виконанні піаністом П. Айду (РФ) раніше зазвучали твори С. Райха («Piano 

phase»), П. Маркєлова («Дзвін») тощо. 

Уже після закінчення роботи над етюдом, згадуючи один з 

найулюбленіших своїх романів С. Кінга «Людина, що біжить», композитор 

помітив певні аналогії. А саме: текст доволі об’ємного твору С. Кінга був 

написаний протягом сімдесяти двох годин (!), за аналогією, етюд «Homo 

fugens» Войтенко написанв у стислий термін – у період із 19 по 21 жовтня 2014 

року. Серед іншого, що привернуло увагу композитора, було те, що С. Кінг, за 

його свідченням, працюючи над романом, зосередився саме на сюжеті, не 

відволікаючись на ліричні епізоди, філософські чи будь-які інші роздуми. Від 

початку до кінця письменник утримує увагу читача на подіях, пов’язаних із 

головним героєм: усі основні сюжетні колізії відбуваються навколо людини, 

чия життєва ситуація стала метафорою постійного руху. С. Кінг ніби нав’язує 

116 Назва твору перекладається з латинської як «Людина, що біжить» (homo – людина, fuga – 
біг, втеча). Таку саму назву має роман, написаний у 1982 році американським письменником 
С. Кінгом (1947 р.н.). Його численні твори є своєрідним дослідженням сучасного 
американського суспільства, де автор через фантастичне забарвлення уважно пильнує 
психологію поведінки своїх персонажів. 
117 Оскільки на момент дослідження існувало дві версії твору, увагу зосереджено саме на 
другій її версії (нині вже існують чотири версії твору: третя – для двох фортепіано, четверта 
(остаточна) – для двох фортепіано і метронома). 
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читачеві необхідність пережити у зворотному відліку разом із героєм кожний 

його крок, від «…Мінус 100» аж до «000». 

Етюд Войтенка повністю співзвучний із цією ідеєю: композитор із 

перших звуків максимально мобілізує увагу слухача, концентрує її на 

вихопленні навіть найменьших подій твору. Крім того, для О. Войтенка 

виявився принциповим факт чіткої структурної моделі етюду. Не обтяжена 

зайвими розділами чітка структура етюду сприяє досягненню ефекту 

швидкоплинності подій, що відбуваються на тлі безупинного руху аж до 

раптового фіналу. 

Жанрові особливості твору. Саме ідея постійного руху притаманна 

етюду Войтенка. При свідомо обмеженому композитором колі засобів 

виразності впродовж звучання твору в надшвидкому темпі (Prestissimo 

possible) увага слухача максимально сконцентрована саме на звукових подіях, 

що відбуваються на «обертальному» остинатному фоні. Остинатний фон 

обраний композитором не випадково. Починаючи з «Пасіфік 231» (1923) 

А. Онегера, бассо остинато остаточно повернулося до арсеналу техніки 

музичної композиції (Р. Щедрін «Basso Ostinato», Д. Шостакович Фортепіанне 

тріо, op. 67, III ч.; Восьма симфонія, IV ч.). І на початку ХХ століття поряд із 

поступальними, беззупинними формами руху остинато виходить на перший 

план серед способів художнього моделювання руху [202]. 

Крім того, реалізація різноманітних ідей руху, завдячуючи жанрам токати 

й етюду, значно збагатила тематизм камерно-інструментальних і симфонічних 

творів. Серед прикладів – Континуум для клавесина Д. Лігеті, Piano concerto 

№ 1 «Toccata Concertata» (оp. 28, 1961) А. Хінастеро (Alberto Ginastero (1916–

1983), Сoncertі grossі (№ 1, № 2) А. Шнітке, Концерт для фортепіано з 

оркестром № 5 (ІІІ ч.) Р. Щедріна тощо. Завдяки зануренню в незвичний для 

музичного втілення образний світ (згадаємо в Д. Лігеті118: «Безлад», 

«Запаморочення», «Біле на білому») та випробуванню подекуди «реактивних» 

118 Цикл фортепіанних етюдів (перший зошит, № 1–6), етюди для двох фортепіано 
«Заблоковані клавіші»). 
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швидкостей як тесту на витривалість для виконавця («Сходи диявола»), 

відбувся якісно новий стрибок у розвитку жанру етюду в другій половині ХХ 

століття [231]. 

Будова твору. Логіка розвитку образного змісту твору «Homo fugens» 

чітко підпорядковується формі рондо. Звертає на себе увагу контрастне 

викладення розділів та періодичне повторення одного з них. Водночас усі без 

винятку розділи пов’язані між собою через інерцію безперервного остинатного 

фону. Досить легко ідентифікується функціонально наближений до рефрену (R) 

розділ (таблиця 4.3). Він проводиться тричі: у 1–29-му тт., 54–66-му тт., 115–

129-му тт. При цьому двічі він викладений у скороченому вигляді (13 і 14 

тактів, у таблиці 4.1 виділено жирним шрифтом). 

Таблиця 4. 3 
Будова твору «Homo fugens» 

Три епізоди (E 1 ,  E 2 ,  E 3 ) врівноважені за розміром (кожний з трьох по 24 т.). 

Кода (K ), що триває 16 т., завершує композицію. Загальна схема виглядає так: 

R – E 1 – R 1 – E 2 – E 3 – R 2 – K .  

Образний зміст твору. Музикознавець В. Ценова наголошувала на тому, 

що минуле століття в музиці виявило дві сфери часу: метафізичний, який не 

залежить ні від кого й ні від чого, і людський час, який є обмеженим людським 

життям на землі [207]. Сучасні композитори дедалі більше втілюють власні 

світоглядні ідеї щодо взаємозалежності внутрішніх зв'язків простору і часу, за 

М. Бахтіним – часопростору, або хронотопу. Етюд О. Войтенка «Homo fugens» 

– приклад створення авторської моделі музичного хронотопу. 

Хоча енергетичний тип лінійно-спрямованого руху в музиці (Perpetuum 

mobile) яскраво проявився через рух як стихію ще у Б. Бріттена, Ф. Пуленка, 

Б. Бартока, Дж. Кауела, рішучість виразити в музичному творі особливе 

Р о з д і л  R  E 1  R 1  E 2  E 3  R 2  K o d a  
Такти 1–29 30–53 54–66 67–90 91–114 115–129 130–145 

Авторське позначення 
розділу в партитурі A B C D E F G 

Кількість тактів у 
розділі 29 24 13 24 24 14 16 
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відчуття руху, часу і простору наближує творчість О. Войтенка до ідей 

провідних композиторів другої половини ХХ століття. Композитори Д. Лігеті, 

К. Штокхаузен, П. Булез, Я. Ксенакіс, Л. Ноно сформували нову образність і 

створили нову музичну лексику. На слушну думку білоруської дослідниці 

А. Ходос, причиною було те, що науково-технічний розвиток вивільнив 

небачену раніше імпульсивність, енергетику, моторну самодостатність часу, що 

підпорядковує собі простір [203]. 

Для характеристики музичного хронотопу «Homo fugens» доречно 

використати вербальні означення, виокремивши часові опозиції, притаманні 

різним видам мистецтв: реальний – віртуальний (від медіаарту), багаторівневий 

– однорівневий (характерно для літератури), вертикальний – горизонтальний (у 

живописі, архітектурі), континуальний – стислий (у музиці, мистецтві optical 

art (оптичне мистецтво, оп-арт) у живописі). Наявність таких опозицій у 

музичному творі, їх перетікання в часі одна в одну завдяки руху у просторі – 

від теперішнього – простягаючись у – майбутнє, зумовлює оригінальність 

музичного хронотопу музики О. Войтенка. 

Наслідуючи думку літературознавців про те, що «слід <…> 

розмежовувати художній час як іманентну властивість твору і час протікання 

тексту, який можна розглядати як час читача» [99, с. 1217], у композиції 

О. Войтенка виявлено таку властивість художнього часу, яка проявляється 

завдяки часу слухача (реальному часу) і часу музичних образів (віртуальному 

часу). Момент реальності музичного часу фіксується в процесі 

прослуховування або відтворення композиції. При тому лінеарно 

розгортаються ілюзорні події світу образів у віртуальному часі. І реальний, і 

віртуальний час плине на тлі бескінечності метафізичного часу. У цьому 

проявляється багатовимірність створеного композитором музичного хронотопу.  

Часопростір О. Войтенка є віддзеркаленням змін психологічного стану 

центрального образу – об’єкта віртуального світу. Спостереження за цим 

образом-станом провокують у реальному часі слухача на змінення його 

емоційного фону, починаючи з відправної, і закінчуючи фінальною точкою 
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музичної оповіді: від граничної відстороненості до відчуття нестерпності 

напруження. Зафіксовані в авторському нотному тексті події, які впливають на 

образи-стани віртуального часу мають співіснувати в єдиному звуковому 

просторі під час виконання або прослуховування. Це, безумовно, наближує 

сприйняття музичного тексту до літературного, у якому можуть утворюватися 

декілька часових векторів — одновимірний вектор авторського оповідання та 

вектори подій, нашарування і неспівпадіння яких у контексті художнього 

хронотопу твору зумовлює появу багатовимірності. 

«Homo fugens» О. Войтенка – алгоритмічний твір, вивчення алгоритмів 

якого є справжнім квестом для аналітика. Проте успішне його подолання надає 

можливість виявити принципи трансформації музичного матеріалу й методів 

його розвитку. А головне – дозволяє зрозуміти, що механізм створення в 

композиції багатовимірної моделі музичного хронотопу лежить у площині 

різних процесів: на рівні алгоритмічного акцентування метричних долей такту і 

ритмічного опрацювання цих долей. Утворений на рівні метра алгоритм (та 

пов’язані з ним події) умовно сприймається як макросвіт, відповідно, алгоритм 

ритмічного рівня (і пов’язані з ним трансформації) – мікросвіт. Обравши серед 

композиторських технік структурну комбінаторику (про це йтиметься далі), 

О. Войтенко створив музичний хронотоп, для характеристики якого влучними є 

слова В. Ценової, що в ньому «час і ритм фактично стають гранями одного 

поняття «потік» або «течія» [207, с. 2]. 

Драматургія твору. Морфологія звукових подій. Незважаючи на те, що 

існує занотований текст етюду, візуалізація звукового образу композиції, 

створена за допомогою програмного засобу Acousmographe (рисунок 4. 6) 

спонукала цікаві спостереження. 
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Рисунок 4. 6 
Морфологія звукових подій твору 

 

Осцилограма та розміщена на ній спектроморфологічна партитура 

демонструють результат динамічного і фактурного оформлення твору «Homo 

fugens». Особливістю фактури є постійний фігурований мелодичний фон ( ), 

який утримується в тихій динаміці (pp) від початку до завершення, переходячи 

з верхнього голосу в рефренах (R) до нижнього голосу в епізодах (E1, Е2, Е3). 

На такому тлі в рефрені в яскравій динаміці презентовані тони певної висоти 

(позначені: ) (Додаток А, Таблиця А. 7). 

Рефрен (R) є скупим на події та лаконічним у сенсі характеристики 

психологічного стану центрального образу. За рахунок використання коротких 

переривчастих ритмічних структур темп Prestissimo possible посилює відчуття 

не просто швидкоплинності, а саме стислості часу (і в рефрені, і в епізодах). 

Підтвердження саме стислості часу отримаємо згодом, розглядаючи метро-

ритмічні особливості твору (особливо у третьому епізоді). Фон-остинато у 

швидкому темпі з перших секунд налаштовує слухача на уважність і 
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сконцентрованість. Підвищений рівень цієї концентрації досягається за рахунок 

ритмічної неперіодичності основного алгоритму в рефрені.  

Перший епізод характеризується надзвичайною збентеженістю та 

підвищеним відчуттям тривоги. Автор посилює увагу до ритмічної складової 

музики: здається, заявлені тони рефрену, переборюючи ритмічну 

неперіодичність і розрізненість, утворюють стислу варіативну мелодичну 

структуру певної висоти ( ). Ритміка епізоду є співзвучною калейдоскопу 

зображень, які людській зір здатен вихопити на великій швидкості. Крім того, у 

цьому розділі спостерігається тенденція до посилення енергетичного потоку (

) за рахунок ущільнення фактури. Повернення до тематизму рефрену не тільки 

перериває емоційну нестабільність першого епізоду, його можна сприйняти і як 

віртуальне повернення в минулий час, як спробу в реальному вимірі слухача 

відбудувати/відтворити дійсність минулого. Музичні структури ніби й 

повторено, але в реальний музичний час рефрену вривається образ-стан іншого 

(другого) епізоду, не даючи завершити дослівне викладення рефрену. 

У другому епізоді (Е2) розгортається інформативно насичена реальність, 

у якій простежується тенденція до внутрішньоемоційного конфлікту/надриву 

образу ( ). Розділ повністю розкриває прихований енергетичний потенціал 

образу-стану: в музичному висловлюванні – досягнення найбільшого 

емоційного тонусу, підтриманого внутрішнім темпоритмом і здатністю діяти (

). 

На стику другого (Е2) і третього епізодів (Е3) відбувається 

незримий/тихий емоційний злом, який спровокував певну трансформацію (

) образу-стану. В цьому розділі новоутворений тематизм ніби розчинився в 

тематизмі рефрену Це стало можливим завдяки об’єднанню ( ) метричного і 

ритмічного рівнів попереднього розвитку в єдиний метро-ритмічний рівень. Це 

зумовило використання пов’язаної стислої варіативної музичної структури (

). І знову – рефрен як повернення внутрішнього голосу з його основною 

тезою: не зупиняти спротив попри будь-що. Події попереднього розвитку 
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сформували певне очікування розв’язання напруженості, але, незважаючи на 

це, якісно новий образ-стан з’являється вкрай раптово: починається кода (К). 

Єдиний і останній акорд твору ( ) може сприйматись як фатальний висновок 

(приклад 4. 5). 
Приклад 4. 5 

Кода: акорд h-ais-des-c 

 
Попередня стислість часу з раптовою зупинкою на акорді (h-ais-des-c) в 

одну мить перетворюється на безкінечність – акустичне розсіювання звуків 

акорду виражається у метафорі «мовчазний час» (нотн. приклад 1). І тільки 

відголосом продовжує по звуках мікроладу відображатися в підсвідомості 

слухача вже звичний ритм остинатного фону. Важкий шлях позаду. Попереду – 

відпочинок у безмежності простору: нескінченний ( ) час спокою ( ). 

Повільне розсіювання звуків акорду дає можливість вслухатися у обертоновий 

ряд акорду. В слухацькому сприйнятті саме в цей момент загострюється 

відчуття часу, який щойно сплинув і в одну мить став уже минулим, але тут, у 

реальному часі, він продовжує утримувати слухача в напруженні. На фоні 

поволі стихаючих звуків останнього акорду відчуття нашарування у просторі 

різних часів потроху розсіюється: пора усвідомити нескінченність плину 

метафізичного часу. 

Музична мова твору. Для створення індивідуального концептуального 

простору твору «Homo fugens» О. Войтенко використав принцип структурної 

комбінаторики (термін Волнянського). Він полягає в моделюванні структурних 

процесів, які відповідають за трансформацію первинних об’єктів і сприяють їх 

розвитку [34; 35]. Відтоді, коли видатні математики Франції XVII століття 

Б. Паскаль і П. Ферма сформулювали й довели перші теореми комбінаторики і 
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теорії ймовірності, сформувався й розвинувся розділ знань про загальні закони 

комбінування та утворення різноманітних конфігурацій об’єктів. Він, як відомо, 

отримав назву «комбінаторика» і знайшов своє розповсюдження та 

вдосконалення майже в усіх науках. 

Один із сучасних дослідників комбінаторики в музиці, музикознавець 

К. Волнянський119, зауважує, що «як метод композиційного процесу вона 

[комбінаторика], ймовірно, існувала завжди. <…> Зацікавленість нею 

зумовлена як посиленням у певні епохи ролі структурно-композиційних 

процесів і логіко-числових феноменів, так і бажанням пізнати організаційну 

природу всієї сущої, у тому числі й музичної, творчості» [34, c. 23]. 

Зосередившись на мінімумі засобів виразності, автор «Homo fugens» обрав 

чотири звука, які утворили чотирьохступеневий мікролад: 

С–D b –H–A # .  

Звуки новоутвореного мікроладу, оформлені у вигляді коротких ритмо-

мелодичних структур, за словами О. Войтенка, обрані ним не випадково, а для 

наочності й краси музичного складу120 (приклад 4. 6). 

Приклад 4. 6 
Мікролад, що лежить в основі твору 

 

Яскрава риса, притаманна «Homo fugens», – це матеріалізація часу в 

звукових структурах: утворені в межах мікроладу різноманітні комбінації в 

етюді врегульовано добре спланованими метро-ритмічними зв’язками. 

Виокремлюються два структурних рівня: метричний і ритмічний. У «Homo 

119 Поняття «структурна комбінаторика» визначається К. Волнянським, як «метод 
структурування музичного матеріалу, оснований на узагальнених принципах полісистемного 
варіювання і комбінування музичних елементів» [35, c. 4]. 
120 З бесіди з О. Войтенком. 
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fugens» композитор вперше в своїй творчості випробує четвірку як основу для 

принципу комбінаторики, який використаний саме на цих двох рівнях. До 

написання етюду О. Войтенко вже звертався до використання принципу 

комбінаторики. Зважаючм на те, що цей принцип відпрацьовувався 

композитором у таких творах, як «The Possibility of an Island» для фортепіано і 

струнного оркестру (2011), три п’єси «Things off Themselves» (2011) та «Lento» 

для струнного оркестру (2012), автор розуміє музику, в тому числі, і як 

генеративну систему, в якій «на основі кінцевого набору початкових одиниць, 

засобами ієрархічної упорядкованої комбінаторики створюється нескінченна 

різнобарвність структур» [197, с. 505]. Як відправну точку ймовірних 

комбінацій нот і їх перестановок Войтенко використовує в зазначених творах 

число 3. 

У комбінаториці факторіал натурального числа n інтерпретується як 

кількість перестановок (підпорядкувань) множини з n элементів. Оскільки 

тріада визначається наявністю трьох складових (1, 2, 3), то їх добуток дорівнює 

шести, тобто визначається факторіалом числа три: 3! = 1 * 2 * 3 = 6. Саме тому 

шість різних можливих комбінацій тріади (таблиця 4. 4) на ритмічному рівні 

визначають тематичний матеріал, який своєю чергою впливає на структуру 

окремого твору. 

Таблиця 4. 4 
Усі можливі комбінації в тріаді 

Для розрахунку кількості комбінацій і можливих перестановок складових 

в етюді «Homo fugens» композитор (уперше у своїй творчості) використав 

тетраду (1, 2, 3, 4): помноживши між собою чотири композиційні складові 

(1 * 2 * 3 * 4), отримав кількість можливих комбінацій, яка дорівнює 24. 

При дробленні такту на метричні долі виникають різні комбінації 

всередині такту, тобто робота з музичним матеріалом відбувається на 

метричному рівні. При ритмічному оформленні метричних долей такту 

№ п/п №1 №2 №3 №4 №5 №6 

комбінації звуків 1–2–3 2–1–3 2–3–1 3–2–1 3–1–2 1–3–2 
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виникають ритмічні малюнки окремих долей. Це є другий, ритмічний рівень. 

Проаналізуємо детальніше структурні особливості матеріалу на кожному рівні, 

визначаючи особливості. 

Метричний рівень (макросвіт).У двох проведеннях рефрену (R (1–29-й 

тт.) та R 1  ( 54–66-й тт.)  і в третьому епізоді (E 3 ( 91–114-й тт.) відбувається 

дроблення такту на чотири метричні долі. Але в кожному такті для 

акцентуалізації певної ноти метричного ряду віддано лише одну метричну долю 

з чотирьох, яка є змінною складовою. Інші три долі віддано паузуванню. 

О. Войтенко добре знайомий із творами Д. Лігеті, де «основним виразником 

часових процесів є ритм» [201, с. 131]. Подібно до цього, Войтенко створює 

«ілюзорний ритм» (Ю. Крейніна), «який виникає як сумарний результат 

відокремлення з фактурної тканини окремих звуків» [202, с. 132] (приклад 4. 3). 

Приклад 4. 3 
Метричний рівень 

 

Чотири рази проводиться алгоритм c–des−h−ais у рефрені (тт. 1–29), але 

кожного разу метричне розташування тонів є унікальним. У першому 

проведенні – це 1-ша, 2-га, 3-тя, 4-та долі, у другому – 2-га, 3-тя, 4-та, 1-ша. У 

третьому проведенні – 3-тя, 4-та, 1-ша, 2-га. В четвертому – 4-та, 1-ша, 2-га, 3-

тя (Додаток A, Таблиця А. 8). Друге (тт. 54– 66) як і третє проведення рефрену 

(тт. 115– 129) є скороченим (Додаток A, Таблиці А. 9 та А. 10). Двічі 

проводиться алгоритм c−des−h−ais. У першому проведенні задіяні 1-ша, 2-га, 

3-тя, 4-та долі, у другому – 2-га, 3-тя, 4-та. 

Таке табличне фіксування единої метричної долі, що звучить у кожному 

такті кожного проведення послідовності c−des−h−ais, демонструє діагональні 

ряди двійок, трійок, четвірок і одиниць, які насправді відтворюють метричний 

потік, течію (Ценова) уособлення плину музичного часу. Обмежуючись двома 

неповними проведеннями нотної послідовності в межах існуючого мікроладу, 

композитор використовує це саме для стискання музичного часу. При тому 
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посилюється значення пауз, які загострюють момент несподіваності, а головне 

– розмикають квадратність повторюваних алгоритмів у остинато, утворюючи 

нові форми ритмічної організації – аперіодичну повторність (Ценова). 

Ритмічний рівень (мікросвіт). В першому (E 1 ), другому (E 2 ) епізодах та 

третьому проведенні рефрену (R ) відбувається ритмічне дроблення метричних 

долей такту. На рівні метру і ритму кожний такт є унікальним. Немає жодного 

такту, у якому б повторювався ритмічний малюнок. 

Кожну метричну долю такту поділено на чотири частини. Вираховуємо 

факторіал числа чотири: 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24. Для множини (а, d, c, d) із 

чотирьох елементів існують 24 перестановки. Автор використав чотири 

варіанти ритмічних структур першого епізоду (E 1 ) – відповідно: a, b, c, d: 

 
 
Серед можливих ритмічних структур дві не використані автором (e, f): 

 
Перестановки виглядатимуть відповідно до тих, що наведені нижче (таблиця 

4. 5). 

Таблиця 4. 5 
Двадцять чотири варіанти перестановок 

1 .  a b c d  7 .  b a c d  1 3 .  c a b d  1 9 .  d a b c  
2 .  a b d c  8 .  b a d c  1 4 .  c a d b  2 0 .  d a c b  
3 .  a c b d  9 .  b c a d  1 5 .  c b a d  2 1 .  d b a c  
4 .  a c d b  1 0 .  b c d a  1 6 .  c b d a  2 2 .  d b c a  
5 .  a d b c  1 1 .  b d a c  1 7 .  c d a b  2 3 .  d c a b  
6 .  a d c b  1 2 .  b d c a  1 8 .  c d b a  2 4 .  d c b a  

Кожний із цих ритмічних елементів шість разів зустрічається на першій 

долі такту. На прикладі цього епізоду розглянемо факторіальну121 

закономірність у побудові елементів (таблиця 4. 6). В деяких варіантах 

121 Факторіал натурального числа n – добуток усіх натуральних чисел: від 1 до n включно. 
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перестановок автор свідомо допускає пропущення одного з чотирьох звуків. 

Такі моменти позначені символом « _» (у 34-му, 44-му, 46-му, 50-му тактах). 

 

Таблиця 4. 6  

Факторіальна закономірність побудови елементів 

 

На першій метричній долі першого речення (30–35-й такт) проводиться 

елемент а. У 30–35-му тт. утворюються такі комбінації елементів: abcd ,  

acbd ,  acdb ,  adcb ,  ad_c ,  abdc  (приклад 4. 7). 

Приклад 4. 7 
Елемент а (30-й такт) 

 

Елемент b у першому епізоді проводиться в другому реченні (тт. 36–41) на 

першій метричній долі. Утворено такі комбінації елементів: bcdа ,  bdса ,  

bdас ,  badc ,  bacd ,  bcad  (приклад 4.8). В третьому реченні першого епізоду 

(E 1 ) на першій метричній долі в 42–47-му тт. проведено елемент c (приклад 

4. 9). 

 
 
Перше речення 

П Е Р Ш И Й  Е П І З О Д  ( E 1 ) ,  3 0 – 5 3 - й  т а к т и  

30 такт 31 такт 32 такт 33 такт 34 такт 35 такт 
a b c d  a c b d  a c d b  a d c b  a d _ c  A b d c  

Друге речення 36 такт 37 такт 38 такт 39 такт 40 такт 41 такт 
b c d а  b d с а  b d а с  b a d c  B a c d  B c a d  

Третє речення 4 2  такт 4 3  такт 4 4  такт 4 5  такт 4 6  такт 4 7  такт 
c d a b  c a d b  c _ b d  c b a d  c d _ a  –  

Четверте 
речення 

48 такт 49 такт 50 такт 51 такт 52 такт 53 такт 
d a b c  d b a c  d _ c b  d c b a  D c a b  D a c b  
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Приклад 4. 8 
Елемент b (36-й такт) 

 
Приклад 4. 9 

Елемент с (42-й такт) 

 

Факторіальна закономірність побудови елементів така: cdab ,  cadb ,  c_bd ,  

cbad ,  cd_a .  Натомість четверте речення (тт. 48–53) характеризується 

елементом d на першій метричній долі (приклад 4. 10), де утворені такі 

елементи: dabc  dbac  d_cb  dcba  dcab  dacb  (Додаток A, Таблиця А. 6 ) .  

Приклад 4. 10 
Елемент d (48-й такт) 

 
Такий самий принцип роботи з музичним матеріалом використано автором і в 

другому епізоді твору (E 2 ,  67–90-й тт.), незважаючи на те, що на заміну 

двоступеневим приходять трьохступеневі мотиви: замість а–b–d–c  отримуємо 

а1-b 1 -d 1 -c 1 . 

У перших розділах твору композитор використовує жорстку 

алгоритмічну послідовність, яку майже не порушує. Винятком є комбінації 

звуків, у яких композитор свідомо допускає пропущення одного з чотирьох 

звуків. Наприклад, у першому епізоді (E 1 ): ad_c (34-й такт), c_bd (44-й такт), 

cd_a (46-й такт), d_cb (50-й такт). 
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У перших двох реченнях другого епізоду «головує» елемент а1 (тт. 67–

72), згодом на першій метричній долі звучить елемент b1 (тт. 73–78) та ближче 

до кінця спостерігається деякий відхід від чітких алгоритмів. Так, композитор 

вносить корективи в час настання звукових подій у другому епізоді (E 2 ), де 

послідовність «головування» в мотивах на першій метричній долі змінено: у 

пошуках засобів виразності для динамічнішого розвитку в третьому реченні 

автор змінює порядок у послідовності с-d на комбінації з головним d1 (тт. 79–

84) у третьому реченні, а із c1 (тт. 85–90) у четвертому. Крім того, композитор 

умисно скорочує структуру розділів, відмовляючись, наприклад, від 

повноцінного (повного) проведення музичних побудов у рефренах. Таким 

чином, він посилює момент несподіваності за рахунок пауз і акцентів. 

На окрему увагу заслуговує третій епізод форми (E 3 ,  тт. 91–114), 

особливістю якого є злиття в єдину площину (простір-час) процесів, що 

відбуваються і на метричному, і на ритмічному рівнях. За логікою музичного 

розвитку, після другого епізоду слід очікувати рефрен. З одного боку, фіксуємо 

появу музичного матеріалу, характерного для розвитку на метричному рівні, а з 

іншого, – стислі в часі викладення звуків мікроладу додають ефект 

інтенсивного ритмічного перетворювання. 

Динамічний профіль твору. Важливим кроком для розуміння художньої 

логіки твору є аналіз його динамічного профілю.  

За допомогою Acousmographe продемонстровано розведену по 

стереоканалах у площині час (сек) – рівень гучності (дБ) звукову доріжку твору 

у вигляді спектрограми. На неї нанесено умовні позначки, які відповідають 

розділам твору, демонструють функцію остинато впродовж композиції, 

щільність фактури та динаміку. Спектрограма дозволяє визначити основні 

події, які відбуваються зі звуком: наростання динамічного напруження, зони 

динамічного спаду, паузування тощо. Проте картина звукових подій цього 

твору має деякі особливості (рисунок 4. 7). 

«Homo fugens» виявляє чітко спрямовану процесуальність, яка 

відбувається на одному динамічному рівні, виражену в рівнянні: ff pp = ff pp, 
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де ff – це гучність звуку подій метричного і ритмічного рівнів, які виконують 

функцію переднього плану , а pp та 
pp – остинато обертаючого типу, що 

виконує функцію заднього плану . Воно переходить по панорамі зліва 

направо і навпаки (при зміні лівої та правої рук). 

Рисунок 4. 7 
Динамічний профіль твору 

 
Незважаючи на статичну динамічну ситуацію, контраст сфер 

метричного і ритмічного рівнів досягається за рахунок змінення динамічної 

щільності фактур у різних розділах форми. Спектрограма твору відображає 

динамічно стабільну звукову хвилю з «розсіюванням» у коді (fff) на 3.50 

хвилині. Натомість фіксує яскраво контрастні зони щільності фактур, зумовлені 

чергуванням рефрену та епізодів. 

Окрему увагу акцентуємо на фактах взаємодії сфер метричного та 

ритмічного рівнів в етюді, що відбувається за фрактальним122 принципом: 

макросвіт метричного рівня складається з подібного собі мікросвіту ритмічного 

122 Фрактал (з лат. fractus – подрібнений, дробовий), за визначенням Б. Мандельброта, – це 
множинність, ємнісна розмірність якої більша, ніж її топологічна розмірність [124]. 
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рівня. Якісні властивості обох рівнів перетинаються лише у третьому епізоді 

(Е3). На кожну долю такту припадає ритмічне оформлення алгоритму с–des–h–

ais (приклади 4. 11 та 4. 12). 

Приклад 4. 11 
Епізод 3 (тт. 91–92) 

 

Приклад 4. 12 

Перше проведення послідовності с–des–h–ais в рефрені (тт. 1–11) 

 
Метричний фрактал у наближенні виглядає як масштабована (зменшена) 

ритмічна структура, що повторює себе ж у збільшеному варіанті. Проведені у 

рефрені, у першому та другому епізодах музичні структури у третьому епізоді 

(Е3) проходять у стислому музичному часі – у зменшеному ритмічному 

викладенні, утворюючи фрактали. Стабільно розріджена фактура є ознакою 

метричного рівня та притаманна трьом проведенням рефрену (R,  на рисунку 

4.4): перше проведення рефрену в 1–29-му тт. (0.00–0.50), друге проведення 

рефрену в 54–66 тт. (1.35–1.56), третє проведення рефрену в 115–129-му тт. 

(3.23–3.49) (Додаток А, Таблиця А. 11). 
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Стабільно розріджена фактура рефрену стає складовою динамічних 

фактур першого і другого епізодів, які характеризуються різним ступенем 

інтенсифікації: подвійна щільність у першому епізоді (E 1 ,  )  –  у  30–53-му 

тт. (0.51–1.34), більш потужна, потрійна у другому епізоді ( E 2 , )  у  67–90-

му т т . ( 1.57–2.40).  А третій епізод (E 3 )  цікавий тим, що в ньому відбувається 

об’єднання метричного і ритмічного рівнів, при цьому зафіксована одинарна 

(  ) щільність фактури у 91–114-му т т . ( 2.40–3.23) ,  за рахунок якої потроху 

знімається загальне напруження. Стає слабкішим загальне відчуття швидкості 

темпу. Таким чином, у третьому епізоді створено ефект, неначе з’являються 

перепони, здатні зупинити динамічний рух. Після своєрідного духовного зламу 

рефрен стає вже точкою неповернення, стабільно розріджену фактуру якого 

зупинено прозорим тривалим акордом. 

Загалом структурним принципам твору О. Войтенка співзвучні принципи 

оп-арту в живописі. Яскраві приклади тому – полотна з викорстанням оптичних 

ілюзій представника оп-арту, венесуельського художника Х.-Р. Сото (Jesús 

Rafael Soto, 1923–2005). Показовою є картина «Dos Cuadritos», де на 

остинатному континуальному фоні зображено чіткі, начебто реальні, 

геометричні фігури, які, відкидаючи тінь, створюють ілюзорні зображення. 

Завдяки ним забезпечується стабільне просторове відчуття. Ефект різкого 

контрасту кольорів дозволяє побачити на картинах об’ємність геометричних 

форм. Подібно до цього, у творі О. Войтенка відчуття просторовості подій 

досягається за рахунок контрасту сфер метричного і ритмічного рівнів, 

зіставлення щільності фактур на тлі шаленого остинато в швидкому темпі. 

Таким чином, проаналізований Етюд О. Войтенка «Homo Fugens» для 

двох роялей (та одного виконавця) – алгоритмічна композиція у формі рондо – 

є метафорою ситуативності людського буття, що протікає на тлі метафізичного 

часу та сприймається як змагання за право вибороти право на свій 

(віртуальний) час, але в спільному зі слухачем/виконавцем часопросторі. Етюд 

є продовженням традицій Д. Лігеті, А. Хінастеро, А. Шнітке, Р. Щедріна у 
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випробуванні реактивних швидкостей у музиці як тесту на витривалість 

виконавця. О. Войтенко наслідує Б. Бартока, В. Бріттена, Дж. Кауела у 

способах художнього моделювання руху, часу і простору. 

Звертання композитора до принципу структурної комбінаторики надало 

можливість опрацювати елементи музичної мови на різних рівнях – 

метричному і ритмічному, які умовно асоціюються з подіями макро- і мікро-

світів. На рівні опрацювання композитором ритму кожний такт етюду є 

унікальним. У жодному з них не повторюється ритмічний малюнок (завдяки 24 

перестановкам чотирьох визначених за принципом комбінаторики ритмічних 

елементів). А чотириступеневий мікролад став джерелом різноманітних 

комбінацій з урегульованими і добре спланованими метроритмічними 

зв’язками. Взаємодія сфер метричного та ритмічного рівнів відбувається в 

композиції за фрактальним принципом. Метричний фрактал у наближенні 

виглядає як масштабована (зменшена) ритмічна структура, яка повторює себе ж 

у збільшеному варанті: макросвіт, створений композитором, складається з 

подібного до себе мікросвіту. Фіксація у спеціальних таблицях метричних 

долей, що відповідають певним тонам мікроладу с–des–h–ais у трьох 

проведеннях рефрену, виявляє діагональні числові ряди одиниць, двійок, трійок 

і четвірок. Такі графічні утворення викликають асоціації з упорядкованим 

метричним потоком, що по діагоналі прорізає простір і тече у бік, який 

зворотний напрямку плину метафізичного часу (Додаток А, Таблиці А. 8, А. 9, 

А. 10). 

Таким чином, багатовимірна модель музичного хронотопу є основою 

такого звукового середовища, у якому слухач залучений до процесу 

спостереження за образом-станом. У дослідженні процесів, що відбуваються в 

«Homo fugens» О. Войтенка, візуалізація динамічного профілю твору та 

спектроморфологічний аналіз звукових подій, безумовно, сприяли визначенню 

властивостей елементів музичної тканини, розумінню структури композиції, 

осмисленню ролі окремих її розділів у драматургії твору та усвідомленню 

діалектики подій образного змісту. 
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4.3. Сферичність простору в композиції «Spinning Universe» 

(Cherny / Tuchynska / Yuferova) 

Композицію «Spinning Universe» було створено за межами України в 

жовтні 2015 року на базі Інноваційного центру при Литовській академії музики 

і танцю (ЛАМТ, м. Вільнюс) у рамках Першої міжнародної конференції 

«Музика і звуковий дизайн у кіно / нових медіа». Соавторами композиції є 

Н. Чорний (Nick Cherny, Білорусь), Т. Тучинська (Tetjana Tuchynska, Україна), 

Г. Юферова (Hanna Yuferova, Україна). Творча група впродовж трьох днів 

(паралельно з іншими групами композиторів) працювала над розробкою 

концепції та створенням власної композиції «Spinning Universe» («Всесвіт, що 

обертається»), яка стала частиною просторової звукової інсталяції «Цифровий 

сутартінес». Прем’єра проекту відбулась в студії Інноваційного центру ЛАМТ, 

під час якої композиції, що увійшли до інсталяції, відтворювались attacca 

стохастично, презентуючи різноманітне авторське прочитання та осмислення 

явища сутартінес у цифровому світі. 

«Spinning Universe» – електроакустичний твір, у процесі створення якого 

було використано різні комп’ютерні технології: 

• цифрові звукові технології – для обробки звуку (Sound Forge) і просторової 

локалізації звуку (Reaper (плагін Аmbisonics). Багатоголосний спів сутартінес 

(литовський фольклорний матеріал) спеціально записаний у студії під час 

проведення воркшопу учасниками фольклорного ансамблю «Тhree in Four» 

(Вільнюс, Литва) та вподальшому оброблений авторами композиції 

електронними програмними засобами; 

• технологія програмування звуку – для створення окремих звуків і звукових 

об’єктів/текстур/фактур (Pure Data); 

• віртуальний музичний інструментарій – для використання VST-інструментів 

(Spectrasonics Omnisphere); 

• МIDI-секвенсорні програми – для запису МIDI-подій, додавання ефектів 

(Cubase), зведення треків проекту, мастерінг (Pro Tools). 
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Експериментальною складовою проекту «Spinning Universe» стала робота 

в Reaper зі спеціальним програмним модулем Ambisonics Plug-in над 

створенням просторового звучання з використанням двадцяти трьох звукових 

джерел. Ці джерела (студійні монітори) розташовані у спеціальному залі 

Музичного інноваційного навчального центру таким чином, щоб створити 

звукову сферу123 – кулеподібний простір для звукових подій. Слід наголосити 

на тому, що технічні можливості цього центру на даний час не мають аналогів у 

багатьох європейських країнах, і в Україні також. Хоча за останні два роки в 

Києві неодноразово були презентовані електроакустичні композиції з 

просторовою локалізацією звуку, але не більше, ніж на вісім джерел звуку. 

Досвід створення електроакустичної композиції з просторовою локалізацією 

звуку з використанням двадцяти трьох звукових джерел не є унікальним у світі, 

але став таким для композиторів – учасників експериментального заходу, в 

тому числі й для соавторів «Spinning Universe».  

Образний зміст твору. Розробка концепції «Spinning Universe» стала 

першим етапом роботи композиторів над проектом. За задумом, автори мали 

створити сферичний звуковий простір, у якому, як і серед зафіксованих у 

Всесвіті, переважають кругові типи руху. У композиції «Spinning Universe» 

об’єднано впорядкованість і хаос, природне і штучне. Природність звучання 

традиційного вокального виконання сутартіне поєднується з електронними 

звучаннями, створеними за допомогою генератора випадкових чисел і чистих 

електронних тембрів із відфільтрованим шумом. Через контраст електронного 

та акустичного звучання, стохастики і детермінізму, сучасності та архаїки 

передається ідея руху від електронного звучання до природного звучання 

фольклору як символу повернення до витоків. 

Будова композиції. За задумом авторів, композиція «Spinning Universe» 

може існувати і як окрема довершена структура, і як частина будь-якої складної 

музичної інсталяції. Цей твір – приклад відкритої музичної будови. 

123 У Філософському енциклопедичному словнику значення слова «сферичний» визначається 
як «<…> кулеподібний, з вигнутою поверхнею» [196, c. 445]. 
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Посилаючись на статтю В. Карбусицького «Антропологічні і природні 

універсалії в музиці» (V. Karbusicky «Anthropologische und naturgegebene 

Universalien in der Musik», 1997), літературознавець Р. Брузгенє (м. Вільнюс, 

Литва) зауважує, що відомий семіотик музики, продовжуючи пошуки 

початково схожих форм між літературними та музичними творами, виявив 

шість екзистенційних музичних модусів, що відповідають шести архетипічним 

універсальним принципам створення форм [24, c. 81]. Наслідуючи ідеї 

Карбусицького, можемо віднести структуру композиції «Spinning Universe» до 

другого принципу формоутворення - «це відтворення нескінченності, рух 

звукових структур у часі; час тече за енергетичним принципом: повтор – 

варіація; на рівні культурної еволюції це транс нескінченного повторення» [там 

само]. Саме така форма притаманна литовському сутартінеc – жанру 

колективної, більшою мірою, пісенної народної творчості, який заснований на 

нескінченному варіативному повторенні, що спонукає до поступового 

входження виконавців і слухачів у транс. 

Драматургія композиції. Наочним засобом для розуміння нерозривного 

зв’язку динамічного розвитку і структури твору є візуалізація динамічного 

профілю композиції, на тлі якої відтворимо спектроморфологію фактурних 

шарів. 

«Spinning Universe» – це крещендуюча динамічна хвиля, яка визначає 

композиційної будову. Розвиток музичного матеріалу твору можна поділити на 

вісім динамічних фаз, які відрізняються щільністю музичної фактури (розділено 

на п’ять рівнів). Змінення рівня щільності музичної фактури композиції 

підтримує загальний крещендуючий вектор розвитку твору. Поступове 

динамічне накопичення з першої до четвертої фази стало можливим за рахунок 

планомірного додавання окремих звукових текстур і об’єктів, які своєю чергою, 

утворювали самостійні фактурні шари. Кульмінаційні п’ята, шоста, сьома фази 

утримують найвищий рівень щільності музичної фактури, який миттєво 

розсіюється в просторі на завершальній стадії (рисунок 4.8; розшифровку 

графічних позначок наведено в Додатку А, Таблиці А. 12). 
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Рисунок 4. 8 

Динамічний профіль твору та спектромофологія фактурних шарів 

 

Перші, невеличкі за розміром, три фази – це час формування та 

накопичення звукових об’єктів у динамічному діапазоні від ppp до p. Перші 

десять секунд виконують функцію вступу, який виникає на тривалій атаці 

низького обробленого ефектами звука. Цей континуальний звуковий об’єкт 

згодом стане фоновим шаром усієї композиції. У другій фазі (0.11–0.23) 

додаються відфільтрований шум і мотив сутартінес, який уже в третій фазі 

оформлюється в мелодичну фразу, що стає основою нескінченого канону. 

Розгорнута четверта фаза складається з двох частин. Перша (0.39–1.44) 

презентує повною мірою всі чотири фактурні шари ( ) в динамічному 

проростанні від p до mf. До взаємозв’язку басового континуального звукового 

об’єкта, шуму та канону на основі сутартінес додаються складні алгоритмічні 

звуковиі текстури, згенеровані в Pure Data. Друга частина (1.45–2.09) – предикт 

до кульмінації, в якому відчутно прискорюється пульс композиції, звучання 

канону сутартіне розкладається на окремі інтонації, залишаючи на останок 

лише розспівне закінчення фрази (таблиця 4. 7). 
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Таблиця 4. 7 
Композиційна форма та рівень щільності фактури 

Кульмінаційна зона композиції складається з декількох фаз розвитку, 

поєднуючи п’яту, шосту й сьому, і триває більше як хвилину (2.10–3.14) до 

настання акустичного розсіювання, починаючи з 3.15 хвилини. На початку 

кульмінації (  ) звучить начальний двотакт сутартінес «Duno upeliljo», 

посилений гучною динамікою. Один за одним із ансамблю жіночих голосів на 

перший план виходять два різних тембри. Партії інших співацьких голосів 

ансамблю, оброблених у звуковому редакторі, створюють колоритне 

автентичне забарвлення. 

Музична мова твору. Композиція «Spinning Universe» не має нотної 

партитури. Це продиктовано концепцією та специфікою цієї електроакустичної 

композиції. Вона створювалась з різних компонентів, окремих деталей. 

Концепція твору зумовила використання співавторами комп’ютерного 

програмного забезпечення за різними напрямами музичних комп’ютерних 

технологій. Обробку аудіофайлів здійснено в звуковому редакторі Sound Forge; 

запис треків – з MiniMoog, генерація звукових текстур – в Pure Data, обробка 

звукового матеріалу у віртуальній звуковій студії Cubase. Зведення і мастерінг 
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здійснено в Pro Tools. Заключним етапом була робота над просторовим 

звучанням із розведенням звуку на 23 студійних монітори в Reaper за 

допомогою плагіну Ambisonics. 

У процесі музичного розгортання рельєфна структура композиції крок за 

кроком формується з різних типів звукових об’єктів, які можна поділити на 

рухомі й нерухомі. Серед рухомих об’єктів найважливішими є три. 

Перший звуковий об’єкт (objiet sonore) – басовий звук, з якого починається 

композиція, і поєднаний з ним відфільтрований шум на частоті 60 Hz. Таку 

частоту вибрано не випадково, оскільки цей шум є найближчим до природного 

звучання вітру. Притаманні сутартінес ідеї сфери, кругового руху, дзеркальної 

симетрії, знаходять вираз на різних рівнях даної музичної композиції: у 

використанні поліфонічних прийомів – нескінченного канону, канону в інверсії, 

а також симетричних ладових структур, зокрема – нескінчений канон на основі 

мелодичної поспівки фрагмента обраної авторами сутартінес (приклад 4. 13). 

Приклад 4. 13 

Мелодична поспівка фрагменту сутартінес «Duno upeliljo» 

 
Другий звуковий об’єкт, який піддався такій обробці в аудіоредакторі як 

нормалізація звуку, змінення рівня сигналу, накладання фрагментів поспівки за 

принципом канону, реверсивне розташування інтервалів поспівки, 

використання ефекту реверберації (reverberation) та луни (delay / затримка 

звукового сигналу). 

Третій звуковий об’єкт – остінатна звукова текстура, яка з’явилась у 

результаті алгоритмічного програмування в Pure Data. Ця звукова текстура 

складається з трьох шарів, які перебувають у різних регістрових площинах. В 

основі кожного шару лежить рівномірний ритмічний рух короткими 

тривалостями звуків синусоїдальної форми різної висоти (на схемі вказано 

частоти в заданому темпі). Вибір звуків із груп по п’ять звуків відбувається 
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стохастично (Додаток Г, Ілюстрація Г. 5). Спектрограма та осцилограма 

фрагмента першої звукової текстури (рисунок 4. 9), яка зроблена за допомогою 

Acousmograph, чітко демонструє багатократне циклічне повторення п’яти звуків 

однакової тривалості й різної висоти відповідно до шкали частот музичних 

тонів (Hz) (приклад 4. 14). 

Рисунок 4. 9 

Спектрограма та осцилограма 

фрагмента першої звукової текстури 

 

Приклад 4. 14 

Циклічне повторення п’яти звуків різної висоти 

відповідно до шкали частот музичних тонів (Hz) 

 

П’ять звуків позначені цифрами від 0 до 4 (нумерація звуків відповідає 

позначкам на схемі в Pure Data). Вони утворюють циклічні повторення (на рис. 

4. 3 обведено рожевим кольором). Вузька амплітуда (в межах 4000 Нz) спектрів 

звуків указує на їх динамічну одноманітність. Осцилограми фрагментів другої 

та третьої звукових текстур указують на запрограмовану хаотичність вибору 
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Pure Data звуковисотності нот за допомогою генератора випадкових чисел 

(Randomize). 

На додаток, із фрагментів сутартінес, вибір яких відбувався також 

стохастично, утворено ще один шар фактури музичної тканини. Таким чином, 

за допомогою окремих звукових текстур, що стали основою трьох фактурних 

шарів, та окремого шару на основі сутартінес було створено єдину музичну 

тканину, яка збагатилася звуками відфільтрованого шуму. Спектрограма 

звукової хвилі одночасного звучання фактур відображає розподіл амплітуд 

сигналу в площині час (сек) – частота (Hz). 

Cутартіне «Duno upeliljo», обрано як нерухомий об’єкт, розташований у 

центрі акустичного простору (приклад 4. 15). 

Приклад 4. 15 

Cутартінес «Duno upeliljo», фрагмент теми 

 
Усі створені звукові шари експортовано у аудіофайли, з якими 

продовжилася робота в Cubase і Pro Tools. Кінцевий етап – створення 

просторового звучання в Reaper за допомогою плагіна Аmbisonics (Додаток Г, 

Ілюстрація Г. 7 ). 

Реалізація просторового звучання з Ambisonics. У процесі створення 

проекту постало питання реалізації в музичній композиції об’ємного звуку. 

В історії музики факти створення просторової музики для акустичних 

інструментів зафіксовано ще на початку ХХ століття. Перші експерименти 

належали Ч. Айвзу («Питання, що залишилося без відповіді», 1908), Е. Варезу 

(«Інтеграли» (1924–1925), які експериментували з реверберацією зали, 

намагаючись втілити ідею просторовості на основі традиційних 

інструментальних звучань. Досвід оперування просторовими параметрами 

концертної зали посилилися через пошуки Б. Мадерни («Musica su due 

dimensioni», 1952, 1958), К. Штокхаузена («Gesang der Jünglinge» (1955–1956), 
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«Спіраль», 1969), Я. Ксенакіса («Terretectorh» (1965–1966), «Nomos Gamma» 

(1967–1968). Природно, що експерименти композиторів проходили у 

трьохвимірному просторі («позаду – уперед», «знизу – уверх», «праворуч – 

ліворуч»). До них додавалися й діагональні вектори. Ці спрямування дозволяли 

окреслювати топологічні алгоритми розміщення звукової матерії для створення 

ілюзії рухливості звукових об’єктів за умови переміщення музикантів з 

інструментами [181].  

Водночас музичні експерименти з просторовою локалізацією звуку були 

тісно пов’язані з технічними розробками і технологічними новаціями. В 

ХХ столітті з посиленням уваги до звуку, який може бути відтворений із 

використанням двох або більше незалежних звукових каналів, актуальними 

виявилися питання реалізації об’ємного звуку, оскільки стереофонічні системи, 

хоча і створюють ефект просторового звучання, проте стереопанорама 

виходить плоскою та обмеженою кутом між напрямками на гучномовці. 

Технологія Ambisonics (докладно див. на с. 52–53) реалізує 

розповсюдження звуку за всіма напрямками, зокрема «позаду – уперед», 

«праворуч – ліворуч» та «знизу – уверх». Використання цієї технолоії в 

музичній композиції «Spinning Universe» стало унікальним досвідом для 

авторів, можливим поки що виключно поза країнами, які вони представляють, 

оскільки прем’єрне виконання композиції було підготовлене в розрахунку на 

двадцять три джерела просторової локації звуку. 

Двадцять два джерела звуку утворюють три кола різного діаметру 

(Додаток Г, Ілюстрація Г. 6). При цьому зовнішнє коло (студійні монітори №№ 

1–2–3–4–5–6–7–8–9–10) розташоване на підлозі (0 градусів); середнє коло 

(студійні монітори №№ 11–12–13–14–15–16–17–18) – на стінах (джерела звуку 

повернуті під кутом 30 градусів); верхнє мале коло з чотирьох динаміків 

(студійні монітори №№ 19–20–21–22) – під кутом 60 градусів. На стелі 

розташований центральний студійний монітор № 23 (90 градусів). 

Авторами визначено, з яких саме із двадцяти трьох студійних моніторів і 

в якій послідовності повинні виходити звукові сигнали, чітко розводячи у 
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просторі різні звукові об’єкти. Для цього був визначений певний рух окремих 

звукових фактур за заданими напрямками таким чином, що: 

• перший об’єкт (звуки, з яких починається композиція) рухається за 

зовнішнім нижнім колом динаміків: №№ 23–4–6–8–10–2; 

• рух другого об’єкта (поспівки сутартінес) запрограмований по джерелах 

звуку середнього рівня: №№ 13–16–11; №№ 12–17–13 та № 15–12 –17. 

Щодо остинатної текстури, генерованої в Pure Data, то цей рух реалізовано за 

принципом нескінченності: з центральної верхньої точки (23) звук рухається по 

внутрішньому малому колу (студійні монітори №№ 19–20–21–22), згодом 

передається на середнє коло (студійні монітори №№ 17–18–11–12–13–14–15–

16–17–18) і повертається через верхнє мале коло (студійні монітори №№ 19–

20–21–22) до центральної найвищої точки (№ 23) і далі, через мале, середнє і 

знову мале коло, повертається до центральної точки. І так до нескінченності. 

Нібито замкнена модель насправді є нічим іншим як спіраллю: усе знову 

повертається туди, звідки з’явилось, але на якісно новому рівні, оскільки тим 

іншим є час і всі зміни, які в ньому відбуваються. Завдяки плагіну Аmbisonics 

соавтори мали можливість переміщати джерела звуку в чітко заданому 

напрямку, створювати просторовий образ завдяки повному панорамуванню по 

сфері. 

Під час відтворювання «Spinning Universe» спостерігався не тільки ефект 

просторового обертання звукових об’єктів та кружляння звукових текстур, а й 

ефект їх мінливості в часі, оскільки один і той самий звуковий об’єкт на різних 

рівнях подачі звукового сигналу сприймався слухачем із різним ступенем 

віддаленості. Фізично відчутне обертання звукових текстур навколо слухача 

створювало додаткову динамічну напруженість. Використання великої 

кількості звукових джерел спонукало авторів мислити «об’ємно» для створення 

просторової картини звукових коливань і вібрацій. За таких умов фактор 

простору став надважливою складовою загальної конструкції твору. 

Отже, створена з використанням литовського сутартінес 

eкспериментальна електроакустична композиція «Spinning Universe» стала 
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унікальним досвідом роботи з просторовою локалізацією звуку на 23 джерела 

для композиторів Cherny / Tuchynska / Yuferova, чия творча практика багато 

років пов’язана з музичними комп’ютерними технологіями. «Spinning Universe» 

– твір з відкритою будовою, де єдина крещендуюча динамічна хвиля, поступово 

посилюючись відчуттям обертання та ефектом кружляння навколо слухача 

одночасно декількох алгоритмічних звукових текстур, створює додаткову 

динамічну напруженість і досягає вивільнення накопленої енергії в 

кульмінаційному проведенні сутартінес. Крещендуюча динамічна хвиля 

розсіюється у просторі з досягненням моменту максимальної фактурної 

щільності й рівня гучності, аби трансформуватись у… тишу, з якої знов і знов 

виростатимуть нові звукові хвилі, як акустичне відображення процесів, що 

відбуваються тлі розширення Всесвіту. 

Процес створення просторової звукової картини за технологією 

Ambiconics спонукав авторів мислити «об’ємно». «Spinning Universe» – приклад 

того, як електронне та акустичне звучання (подібно до контраверсійних пар: 

штучне – природне, сучасне – архаїчне, хаотичне – впорядковане) співіснують і 

взаємодіють у єдиному часопросторі. У творі реалізовано ідею постійного 

обертання через рух від створеного штучно електронного звучання до 

природного звучання фольклору як символу повернення до витоків. Слухач 

«Spinning Universe» є беспосереднім учасником акустичних подій: автентичне 

звучання литовського сутартінес, посилене звучанням електронно згенерованих 

текстур, закріплює відчуття безперервного кружляння у просторі, допомагає 

усвідомити себе частиною безмежного Всесвіту. 

Основна ж художня ідея композиції «Spinning Universe» соавторів 

Cherny / Tuchynska / Yuferova – у створенні за допомогою МКТ та технології 

Ambisonics зокрема, оригінального музичного сферичного простору, де 

електронне (сучасне) та акустичне (автентичне) звучання співіснують у часі, а 

кружляння і обертальні рухи звукових об’єктів створюють ефект уведення 

слухача у транс, подібний до того, що притаманний сутартінес. 
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Композиція реалізована за допомогою музичних комп’ютерних 

технологій різних напрямів. Серед них – цифрові звукові технології, які 

використані для обробки звуку (Sound Forge) і просторової локалізації звуку 

(Reaper, плагін Аmbisonics); програми звукового дизайну для створення 

окремих звуків і звукових об’єктів / текстур / фактур (Pure Data); віртуальний 

музичний інструментарій для використання VST-інструментів (Spectrasonics 

Omnisphere); МIDI-секвенсорні програми для запису МIDI-подій, додавання 

ефектів (Cubase), зведення треків проекту, мастерінг (Pro Tools). 

Висновки до розділу 4 

1. Відтворено на практиці комунікаційний процес «Композитор – 

Музичний аналітик» за єдиним аналітичним методом, який оснований на 

комплексному підході, поєднуючи традиційні засади аналізу музичного твору і 

спектроморфолоічний аналіз методом Л. Торесена (з використанням МКТ як 

допоміжного інструмента). 

У цьому контексті проаналізовано твори сучасних українських 

композиторів: «Homo Fugens» («The Running Man») для двох фортепіано та 

одного виконавця О. Войтенка; електроакустична композиція «The Mith IV: 

K. S.» для скрипки та електроніки А. Загайкевич; електроакустична композиція 

з просторовою локалізацією зуку «Spinning Universe» соавторів 

Cherny / Tuchynska / Yuferova. 

У процесі аналізу творів вивчено історію написання композицій, 

зазначені жанрові особливості та будову, вивчено образний зміст і драматургію. 

За допомогою спеціалізованого програмного засобу Acousmographe (плагін 

Aural Sonology) візуалізовано й проаналізовано динамічні профілі творів, 

здійснено спектроморфологічний аналіз музичної тканини композицій методом 

слухової сонології Л. Торесена. За допомогою графічних позначок відповідних 

абстрактних моделей звукових об’єктів, фактурних шарів тощо створено 

унікальні графічні партитури та виявлено закономірності розвитку елементів 

музичної тканини. За умов використання комп’ютера як допоміжного 

 



187 
 
інструмента дослідження висновки щодо художньої логіки творів і основної 

художньої ідеї (попри суб’єктивне оцінювання музикознавця) спираються на 

об’єктивні, математично оброблені дані.  

Вирішення питань, пов’язаних із вивченням історії написання твору, 

жанрових особливостей та визначенням образного змісту твору не потребували 

яких-небудь спеціалізованих комп’ютерних програмних засобів. А визначення 

будови композиції, її драматургії та музичної мови ґрунтувалося на 

традиційних засадах та із залученням музичних комп’ютерних програмних 

засобів. Вирішення таких аналітичних завдань, як створення динамічного 

профілю твору, візуалізація спектрограми та осцилограми звукової хвилі, 

створення спектроморфологічної партитури було забезпечено за допомогою 

програми для аналізу та графічного представлення звуку Acousmographe 

(звукові цифрові технології). 

Отже, використаний аналітичний метод забезпечив пізнання художньої 

логіки творів та допоміг сформулювати основні художні ідеї композицій, 

дозволив зрозуміти авторські способи художнього моделювання руху, часу і 

простору. 

Основна художня ідея твору А. Загайкевич реалізована через ідею 

нескінченності творчого горіння як безкінечності творчого життя.  

Концепцію твору спрямовано на вшанування пам’яті К. Шимановського: 

слухацьку увагу сфокусовано на приналежність маестро до українського 

культурного простору. Через сплетіння авторського тексту і цитат з «Міфів» 

К. Шимановського, А. Загайкевич максимально наблизила образи різних епох. 

Авторка поєднала електронно генероване і скрипкове звучання в метафору 

сучасного звучання голосу з далекого минулого, 

2. Основна художня ідея твору О. Войтенка «Homo fugens» полягає у 

створенні композитором моделі багатовимірного музичного хронотопу як 

особливого, загостреного відчуття руху, часу і простору. Музичний хронотоп 

«Homo fugens» пов’язаний із спостереженням слухача/виконавця за змінами 

образу-стану та усвідомленням драматичності реального моменту – 
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тимчасового перебування у створеному автором рухливому (динамізованому) 

нескінченному просторі. Аналітичні дії спрямовано на виявлення типологічних 

принципів будови композиції, різних рівнів алгоритмічного розвитку та 

простежування діалектики подій образного змісту твору. 

3. Основна художня ідея композиції «Spinning Universe» проявляється у 

створенні за допомогою технології Ambisonics авторського музичного, 

сферичного простору, де електронне та акустичне звучання не тільки співіснує, 

а й взаємодіє зі слухачем. У творі реалізовано ідею постійного обертання через 

метафоричний рух від створеного штучно електронного звучання до 

природного звучання фольклору як символу повернення до витоків. Слухач 

«Spinning Universe» одночасно є також учасником звукових подій. Звукові 

об’єкти, обертаючись навколо нього, разом з автентичним звучанням 

литовського сутартінес, посиленого алгоритмами електронно згенерованих 

текстур, провокують слухацьке відчуття безперервного, неначе трансового, 

кружляння у просторі Всесвіту. 

Таким чином, знайшли підтвердження дві гіпотези, а саме: 

1) Використання МКТ у процесі пізнання художньої логіки різних за технікою 

створення композицій, є важливим чинником успішного результату 

дослідження. 

2) Оснований на комплексному підході аналітичний метод із використанням 

традиційних засад аналізу музичного твору в поєднанні зі 

спектроморфологічним аналізом методом слухової сонології (The Aural 

Sonology) Л. Торесена, рівною мірою є ефективним для музикознавчого 

аналізу, як електроакустичних творів (із нотною партитурою та без неї), так і 

композицій для акустичних інструментів і повністю відповідає вимогам 

вирішення аналітичних завдань дослідника. 

Також знайшло підтвердження попередньо висказане припущення щодо 

наявності закономірних результатів функціонування МКТ як системи. Серед 

них такі: 
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• прискорення процесу сприйняття і розуміння інформації, реакції та 

породження смислів у слухацькому середовищі; 

• оновлення засобів і форм музичного висловлювання; 

• розширення професійної компетентності музиканта; 

• інтеграція сучасної української музичної культури у світовий медіапростір. 

Основні положення розділу викладені в публікації автора дисертації 

[231]. 
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ВИСНОВКИ 

1. У дисертаційній роботі досліджено історію музично-інноваційної 

сфери та визначено основні фактори її формування і характерні ознаки 

розвитку в Україні й світі. У цьому контексті визначено такі історичні етапи 

музично-інноваційної сфери, як підготовчий (1857–1945), прогресивний (1945–

1990), новітній (1991 р. – до нинішнього часу). 

На підготовчому етапі відбувалося зародження музично-інформаційних 

технологій у світі. Найбільш визначними виявилися зміни, які спровокували 

такі вектори суспільного розвитку, як виникнення звукозапису і його 

поширення завдяки винайденню трьох принципів фіксації і відтворення звуку 

(механо-акустичний, електромеханічний, магнітний); наукове дослідження 

фізики звуку, акустики, фізіології органів слуху і мовлення; винайдення і 

розповсюдження засобів зв’язку (телеграф, телефон, театрофон, 

радіомовлення); розробка і поширення електромузичного інструментарію (від 

телармоніуму Т. Кехілла до новакорда Л. Хамонда та інших); впровадження у 

використання спеціального технічного приладдя (мікрофони, навушники, 

гучномовці тощо). На початку ХХ століття естетичні орієнтири митців 

розвернулися в бік зближення музики і техніки, впровадження нових засобів 

музичної виразності, ідеї синтезування тонів, осмислення проблем художньої 

комунікації тощо. Явище МКТ (музичні комп’ютерні технології) 

ідентифіковано на тлі процесу поширення інноваційних технологій у 

музичному мистецтві на прогресивному етапі, що пов’язано з впровадженням 

персонального комп’ютера в практику музиканта, яке відбулося унаслідок 

мікропроцесорної революції (1975–1990). 

Серед характерних ознак прогресивного етапу розвитку, пов’язаних з 

утворенням сфери МКТ в Україні і світі, визначено такі: заснування перших 

студій електронної музики як найсучасніших осередків творчої практики з 

використанням технічних засобів та інноваційних методів; поява комп’ютерної 

музики (Computer-assisted composition), винайдення способу обчислювання 
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спектра звукового сигналу, представленого в цифровому вигляді (FFT); 

поширення комп’ютерних технологій у музичній практиці (звуковий синтез, 

комп’ютерний аналіз звуку); розповсюдження live electronics як нової форми 

музичних виступів; реалізація ідеї просторової локалізації звуку (Ambisonics); 

впровадження стандартного протоколу цифрового інтерфейсу музичних 

інструментів (MIDI) та форматів звукових файлів для безстрокового зберігання 

та розповсюдження у цифровому коді музичного (звукового) матеріалу тощо. З 

удосконаленням технічних засобів і інноваційних методів персональні 

комп’ютери закріпили свої позиції як допоміжний інструмент музичної 

творчості й комунікації. 

Виявлено значущість внеску української спільноти в розвиток музично-

інноваційної сфери. Доведено масштабність діяльності співвітчизників, яка 

забезпечила потужний розвиток кібернетики в Україні, формування 

національної школи програмування, розбудову промісловості з виробництва 

електромузичних інструментів; налагодження комунікаційних зв’язків між 

професійними групами (зокрема, науково-технічною і музичною). Діяльність 

музикознавців стала відображенням прогресивної думки щодо інформатизації 

музичної сфери. 

2. Узагальнено знання щодо праць зарубіжних науковців з використання 

комп’ютерних технологій у музиці (Р. Заріпов, Я. Ксенакіс, Е. Міранда, 

С. Пучков, Т. Холмс), а також сучасних методів аналізу електроакустичних 

композицій (П. Шеффер, Д. Смоллі, Л. Торесен). Систематизовано знання щодо 

досліджень українських музикознавців з інновацій музичної творчості (Л. Дис, 

І. Гайденко, О. Таганов, І. Ракунова, Т. Тучинська К. Фадєєва).  

Розроблено теоретичні положення для подальшого дослідження сфери 

музичних комп’ютерних технологій. Сформульовано і перевірено концепцію 

МКТ, а саме: теоретична основа музичних комп’ютерних технологій 

ґрунтується на наукових знаннях з музичної інформатики та є частиною 

музикознавчих знань. Сферу МКТ розглянуто як системне явище.  
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Запропоновано таке визначення: музичні комп’ютерні технології – це 

система знань і комунікативних практик, що пов’язана з використанням 

сучасних ПЕОМ як одного з інструментів музичної творчості і комунікації. 

Запропоновано закріпити назву «музичні комп’ютерні технології» за 

інноваційною ланкою музичного мистецтва. Визначено п’ять напрямів системи 

музичних комп’ютерних технологій, серед них: 

1) мультимедійні технології; 

2) нотографічні технології; 

3) технології програмування звуку; 

4) цифрові звукові технології (аудіотехнології); 

5) технологія віртуальної студії (VST). 

Програмне забезпечення для практичної діяльності музиканта поділено на 

три класи: 

1) Універсальні програмні засоби (операційні системи, програми роботи з 

електронною поштою, веб-браузер, текстові, графічні редактори, програми 

верстки тощо). 

1) Мультимедійні програмні засоби (мультимедіа-редактори, мультимедіа-

плеєри, програми-конвертори та кодеки, програми для навчання / 

тренажери, додатки для запису CD/DVD-дисків тощо). 

2) Спеціалізовані музичні програмні комплекси (нотні редактори, графічні 

середовища та мови програмування для роботи з аудіо- та відеофайлами, 

звукові редактори, програми для аналізу та графічного представлення звуку, 

цифрові звукові робочі станції та секвенсори (Digital Audio Workstation / 

DAW/ Audio MIDI Sequencer), VST-інструменти, VST-ефекти. 

Оновлено систематизацію програмних засобів відповідно до напрямів 

МКТ і класифікації комп’ютерних програм. Визначено види програм, наведено 

приклади та їх призначення. Виявлено, що впровадження музичних 

комп’ютерних технологій змінило парадигми творчої практики, зумовивши 

оновлення процесів музичної комунікації. 

 



193 
 

3. Експериментальним шляхом досліджено комунікаційні моделі 

(«Аранжувальник – Слухач», «Композитор – Видавництво», «Викладач –

Студент»). Дослідницькі заходи допомогли визначити функції МКТ у процесах 

комунікації. З’ясовано, що система МКТ задіяна в забезпеченні інформаційної 

та прикладної функцій музичної комунікації. Крім того, акцентовано увагу на 

важливому значенні МКТ у забезпеченні духовно-творчої діяльності 

суспільства. 

Підтверджено гіпотезу, що з використанням музикантами 

спеціалізованого комп’ютерного програмного забезпечення зазнали 

перетворень процеси музичної комунікації. Виявлено характерні ознаки таких 

взаємодій. Серед компонентів досліджених комунікаційних процесів вдалося 

виявити суб’єктивні і об’єктивні чинники та дійти висновку, що розширення 

ряду складових комунікаційного процесу відбулося завдяки введенню техніко-

інформаційних ланок. Вони надали процесам музичної комунікації 

інтерактивних ознак. Проте важливо зазначити, що іншою характерною 

ознакою виявився діалогічний характер взаємодій. Виявлено закономірності, 

серед яких такі: 

1) суб’єктивні чинники (музиканти-користувачі) відіграють основоположне 

функціональне значення; превалювання ланок суб’єктивного характеру в 

процесі комунікації є безумовним; 

2) об’єктивні чинники (програмне забезпечення на базі ПЕОМ) є 

підпорядкованими визначальним (суб’єктивним) чинникам; 

3) процеси музичної комунікації, які відбуваються з використанням 

комп’ютера, пов’язані зі зменшенням часового терміну очікування реакцій 

на попередню акцію взаємодії між суб’єктами. 

Музичні комп’ютерні технології задіяні у процесах музичної комунікації і 

використовуються у композиторській, виконавській практиці, музикознавчій та 

музично-педагогічній діяльності. 

З’ясовано, що для вирішення художньо-творчих завдань, які постають 

перед музикантами (композиторами, аранжувальниками, музичними 
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редакторами, викладачами), використання МКТ необхідно у таких випадках, як 

створення композицій та аранжувань; створення нотного тексту твору (у т. ч. 

партитур, оркестрових партій); створення цифрових копій рукописних 

партитур; укладання та редагування нотних збірок, запис і комп’ютерний аналіз 

звуку (звукових об’єктів), візуалізація звукових даних, необхідних у музично-

педагогічній практиці та музикознавчій діяльності. Три дослідницькі заходи 

підтвердили наявність міждисциплінарних зв’язків сфер МКТ і музично-

теоретичних дисциплін. 

4. Відтворено на практиці за єдиним аналітичним методом 

комунікаційний процес «Композитор – Музичний аналітик» на прикладі 

камерних (у тому числі й електроакустичних) творів сучасних українських 

композиторів: О. Войтенка («Homo fugens»), А. Загайкевич («The Mithe: K.S.»), 

групи авторів Cherny / Tuchynska / Yuferova («Spinning Universe»). 

Комплексний підхід став основою використаного аналітичного методу. 

Його суть – об’єднання традиційних засад музикознавчого аналізу з 

можливістю отримання об’єктивних аналітичних даних за допомогою 

комп’ютерних програмних засобів, які забезпечили спектроморфологічний 

аналіз музичної тканини композицій методом слухової сонології (The Aural 

Sonology) Л. Торесена та візуалізацію динамічних профілів творів. 

Використаний аналітичний метод мав на меті пізнання художньої логіки творів, 

він допоміг сформулювати основні художні ідеї композицій, дозволив 

зрозуміти авторські способи художнього моделювання руху, часу і простору. 

Отже, наголошуючи на духовній спадкоємності поколінь, віддалених у 

часі і просторі, твір А. Загайкевич розкриває ідею нескінченності творчого 

горіння як безкінечності творчого життя. 

Художня ідея твору О. Войтенка «Homo fugens» полягає в створенні 

композитором моделі багатовимірного музичного хронотопу як особливого, 

загостреного відчуття руху, часу і простору. 

Художня ідея композиції «Spinning Universe» соавторів 

Cherny / Tuchynska / Yuferova – у створенні (за допомогою МКТ та технології 
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Ambisonics зокрема) оригінального музичного сферичного простору, де 

електронне (сучасне) та акустичне (автентичне) звучання співіснують у часі, 

провокуючи слухацьке відчуття безперервного, неначе трансового, кружляння 

у просторі Всесвіту. 

5. Доведено доцільність використання МКТ у музикознавчому 

дослідженні в процесі пізнання художньої логіки творів. За результатами 

проведеного музикознавчого аналізу зроблено висновок, в якому знайшли 

підтвердження висунуті гіпотези, а саме: 

1) Використання МКТ у процесі пізнання художньої логіки різних за технікою 

створення композицій є важливим об’єктивним чинником успішного 

результату дослідження. 

2) Оснований на комплексному підході аналітичний метод із використанням 

традиційних засад музикознавчого аналізу в поєднанні зі 

спектроморфологічним аналізом методом слухової сонології Л. Торесена 

рівною мірою є ефективним у аналізі електроакустичних творів (із нотною 

партитурою та без неї) і композицій для акустичних інструментів. 

Пізнання художньої логіки творів відбувалося через осмислення складних 

внутрішніх процесів різних за композиторською технікою і, до того ж, із різною 

«документацією» композицій. Зауважимо, що вирішення питань, пов’язаних з 

вивченням історії написання твору, жанрових особливостей та визначенням 

образного змісту твору не потребували будь-яких спеціалізованих 

комп’ютерних програмних засобів. Вивчення будови композиції, її драматургії 

та музичної мови ґрунтувалося на традиційних засадах із залученням 

комп’ютерних засобів. А вирішення таких аналітичних завдань, як створення 

динамічного профілю твору, візуалізація спектрограми та осцилограми звукової 

хвилі, створення спектроморфологічної партитури було забезпечено за 

допомогою програми для аналізу та графічного представлення звуку 

Acousmographe (звукові цифрові технології). 

Звертання до спектроморфологічного аналізу і використання його у 

складі аналітичного методу зумовлено можливістю за власним слуховим 
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сприйняттям відтворити структуру (морфологію) музичної тканини творів, 

визначити типи окремих семіотичних об’єктів, а також функції різних 

семіотичних груп. Для цього існує комплекс спеціальних графічних позначок, 

які відповідають певним спектроморфологічним категоріям; типам руху і 

тривалості звукових об’єктів; спектральному профілю тощо. Під час вирішення 

аналітичного завдання було створено спектроморфологічні партитури кожного 

з трьох творів з метою поглибленного вивчення музичної тканини, морфології 

звукових подій, визначення функцій фактурних шарів тощо. 

Спектроморфологічний аналіз допоміг рівною мірою осягнути логіку 

художнього мислення в занотованому творі для акустичних інструментів 

(«Homo fugens» О. Войтенка), у електроакустичних композиціях з наявною 

партією скрипки і графічною партитурою електронних тембрів («The Mithe: 

K.S.» А. Загайкевич), а також у композиції без будь-якої нотної партитури 

(«Spinning Universe»). 

Отже, аналіз музичних творів підтвердив життєздатність ідеї 

І. Пясковського про комплексний підхід дослідника як запоруки 

найоб’єктивнішого результату музикознавчого дослідження, у якому 

комп’ютерний аналіз надає однозначності структурним визначенням (що 

відповідає точності машинного аналізу, його об’єктивності), а дослідник 

спрямовує пошуки, робить висновки. 

Підсумовуючи, зауважимо, що проведене дослідження сприяло 

усвідомленню музичної комунікації як системи взаємодій у музичному 

мистецтві, що утворюється на внутрішньоособистісному та інтерактивному 

рівнях, усередині професійного музичного середовища та між різними 

професійними групами. Підтвердилася наявність закономірних результатів 

функціонування МКТ як системи, яка інтегрована з процеси музичної 

комунікації. Проявившись у духовно-творчій діяльності суспільства, система 

музичних комп’ютерних технологій забезпечила реальні зміни в музичному 

мистецтві завдяки прискоренню процесу сприйняття і розуміння інформації, 

реакції та породження смислів у слухацькому середовищі; оновленню засобів і 
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форм музичного висловлювання; забезпеченню новим інструментарієм 

творчості і комунікації; розширенню професійної компетентності музикантів; 

інтеграції сучасної української музичної культури у світовий медіапростір. 

Таким чином, доведено глобальну роль музичних комп’ютерних технологій в 

комунікаційних процесах у сучасній українській музиці. 

З огляду на очевидну позитивну динаміку поширення комп’ютерних 

технологій у сучасному українському музичному мистецтві, перспективним є 

його подальший розвиток, пов’язаний з використанням МКТ за різними 

напрямками музичної практики: не тільки в композиторській і виконавській 

творчості, а й у наукових дослідженнях для вирішення аналітичних завдань, 

розробки нових методів аналізу. Освітня сфера вбачається вкрай 

перспективною для більш широкого впровадження МКТ, що пов’язано зі 

створенням відповідних підрозділів у навчальних закладах мистецького 

спрямування України, формуванням навчально-методичної бази та обміном 

практичним досвідом використання МКТ у професійному середовищі. 

Окрема перспектива пов’язана з активізацією комунікаційних процесів 

між музичним мистецтвом і комп’ютерними науками з метою розробки 

середовищ з хмарною технологічною інфраструктурою для творчості 

музикантів, а також з метою заснування міждисциплінарних інституцій для 

експериментальних наукових досліджень із залученням музикознавчих знань. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

ТАБЛИЦІ 

Таблиця А. 1 

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ 
НА ПІДГОТОВЧОМУ ЕТАПІ (1857–1945) 

1 НАУКОВЕ ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ФІЗИКИ ЗВУКУ ТА 
АКУСТИКИ 

Н
ау

ко
ві

 в
ід

кр
ит

тя
 

роки наукова розробка автори  
1822  

Ряд Фур'є: 
Згідно до дискретного 
перетворення Фур'є, будь-
який звуковий сигнал 
може бути представлений 
як сума синусоїдальних 
сигналів. 

 

Жан-Батист-Жозеф Фур'є 
 

1826 
Акустичний закон Ома: 
аудіальна система людини 
виконує (у дуже 
приблизному вигляді) 
аналіз Фур'є, розділяючи 
складну звукову хвилю на 
окремі її складові. 

 

Георг-Симон Ом 
 
 

1863 
 Г. Гельмгольц довів, що 

якість тону залежить 
виключно від числа й 
відносної сили його 
часткових простих тонів. 

 

 
Герман-Людвіґ-Фердинанд 

фон Гельмгольц 
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2 ВІД ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ 
ДО ЕЛЕКТРОМУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 

За
со

би
 зв

’я
зк

у роки засіб зв’язку винахідники 

1854 телефон Шарль Бурсель 

1860– 
1875 

практична реалізація 
перших телефонних 

апаратів 

Інноченцо Манцетті 
Йоганн Філіп Рейс 

телетрофон  Антоніо Меуччі 
1875 телефон Олександр Белл 

Е
ле

кт
ри

чн
ий

 
м

уз
ич

ни
й 

ін
ст

ру
м

ен
т 

середина 
1870-х музичний телеграф Еліша Грей 

1896 телармоніум Тадеуш Кехілл 

Д
ея

кі
 е

ле
кт

ро
м

уз
ич

ні
 ін

ст
ру

м
ен

ти
 

по
ча

тк
у 

Х
Х

 с
то

лі
тт

я 

1916 оптофонічне фортепіано Володимир Баранов-Росіне 
1917 терменвокс Лев Термен 

1922 віолена Віктор Волинкін, 
Віктор Гуров 

1925 катодний гармоніум Сергій Ржевкін 

1928 музичні хвилі, 
електрофон Моріс Мартено 

1928 траутоніум Фрідріх-Адольф Траутвейн 
1929 хвильовий орган Арман Жівелє 

1930 орган купло-живеле Арман Жівелє,  
Едуард Купло 

до 1931 екводин 
 

Aндрій Володін, 
Костянтин Ковальський 

1932 терпситон, ритмікон Лев Термен 
впродовж 

1930-х ільстон Ілля Ільсаров 

1933 сонар Микола Ананьєв 
кінець 
1930-х оргатрон Фрідрік Альберт Гошке 

1939 новакорд Лоуренс Хамонд 

1944 емірітон 

Андрій Римський-
Корсаков, 

Олександр Іванов 
Віктор Крейцер 
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3 ВИНИКНЕННЯ Й РОЗВИТОК ЗВУКОЗАПИСУ 
М

ех
ан

о-
ак

ус
ти

чн
ий

  
пр

ин
ци

п 
зв

ук
оз

ап
ис

у 
роки пристрій винахідники  

1857 фоноавтограф Едуард-Леон Скотт де 
Мартінвіль  

1877 фонограф Томас Едісон 

1877 грамофон 
 

Томас Едісон 
Шарль Кро 

1887 грамофон 
(вдосконалення пристрою) Еміль Берлінер 

1907 патефон 
французька фірма 

«Брати Пате» 
(нині – «Pathé») 

М
аг

ні
тн

ий
 

пр
ин

ци
п 

фі
кс

ац
ії 

та
 в

ід
тв

ор
ен

ня
 зв

ук
у  

1898 

телеграфон 
(перший магнітний 

записуючий пристрій і 
засновник родоводу 

магнітофонів) 

Вальдемар Поульсен 
 
 

1928  

 
патент на носій запису, 

який фіксував електричні 
аудіосигнали на папері або 
стрічці целулоїду, вкритій 

магнітним порошком 
(оксидом заліза) 

 

Фріц Пфлеумер 

1930 магнітофон 

 
Allgemeine 

Elektrizitätsgesellschaft (AEG) 
 

Е
ле

кт
ро

м
ех

ан
іч

ни
й 

пр
ин

ци
п 

фі
кс

ац
ії 

та
 

ві
дт

во
ре

нн
я 

зв
ук

у 
 

1925 електрофон 

Еміль Берлінер 
спільно з радіокомпанією 

RCA 
(Radio Corporation of 

America) 

1930–
1940 

«Папір, що говорить» 
(«ГБ-8») 

Борис Скворцов, 
Борис Свєтозаров 

1931 шорінофон Олександр Шорін 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82_%D0%B4%D0%B5
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4 ЕСТЕТИЧНІ ОРІЄНТИРИ МИТЦІВ 
ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

Основне 
аксіологічне 
питання в 
мистецтві 

Пошук духовного орієнтиру як абсолютної цінності в 
сучасному світі відбувався на тлі електрифікації, 
механізації, розбудови великої промисловості та 
урбанізації. 

Декларування 
естетичних 
переваг 

• Виникнення авангардистських течій (футуризм, 
експресіонізм, конструктивізм, дадаїзм, сюрреалізм, 
абстракціонізм, кубізм тощо). 
• Естетичні переваги декларувалися митцями в маніфестах 
(Ф. Марінетті «Обґрунтування і маніфест футуризму» 
(1909), Ф. Прателла «Маніфест музикантів-футуристів» 
(1910), «Технічний маніфест футуристичної музики» 
(1911), «Знищення квадратури» (1912), Л. Руссоло 
«Мистецтво шуму» тощо). 

Осмислення 
проблем 
художньої 
комунікації 

Композитори, поети й художники відчули необхідність 
творчого спілкування між професійними групами. Вперше 
здійснено спробу філософського осмислення проблеми 
досягнення порозуміння між творцем (художником, 
композитором) з одного боку, та глядачем і слухачем – з 
іншого (на сторінках альманаху «Синій вершник», 1912). 

Використання 
засобів 
телефонного 
зв’язку для 
музичної 
комунікації 

1.Перші спроби онлайн-трансляції концертів у Європі й 
США: 
• 1877 рік – телефонні концерти Нью-Йорк – Філадельфія 

(США). 
• 1888 рік – телефонні трансляції Паризька Опера – 

Паризька електрична виставка (за допомогою театрофону 
К. Адера). 
• З 1906 року розподіл електрично згенерованої музики від 

центральної станції на транслюючі пристрої, розташ. в 
різних точках (телармоніум Т. Кехілла) 

2.Охоплення широкої аудиторії під час концертного 
виконання. 
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Впровадження 
нових засобів 
музичної 
виразності  

Подолання обмежень темперованої системи. Емансипація 
шуму: вперще у творах М. Матюшина, Л. Руссоло, 
Ф. Прателла, А. Джунтіні, Ф. Казавола шум стає 
рівноправним елементом музичної композиції. 
Використання Л. Руссоло графічної партитури підтвердило 
життєздатність ідеї М. Кульбіна (викладено в статті 
«Вільна музика», 1909). 

Впровадження 
ідеї 
синтезування 
тонів 

• Прообразом синтезатора звуку став музичний телеграф 
Е.Грея (середина 1870-х років). 
• У патенті теллармоніуму (1896) Кахілл вперше 
використав термін синтезування для опису шляху 
змішування, комбінування тонів для створення звуків 
музичної композиції за допомогою винайденого ним 
інструменту. 
• До середини 1930-х років належить ранній експеримент 
із синтезу звуку, зокрема його субтрактивного типу. 

Заклик до 
розширення 
інструментарі
ю музичної 
творчості 

Ф. Бузоні у трактаті «Нарис нової естетики музичного 
мистецтва» (1917) виклав нові теоретичні ідеї, закликаючи 
до використання електричних машин у музиці. 

Зближення 
музики і 
техніки 

• Конструювання нового інструментарію для музичної 
творчості (інтонаруморі Л. Руссола, телармоніум 
Т. Кахілла, терментвокс Л. Термена тощо). 
• Створення музичних композицій, використовуючи 
теоретичні та практичні розробки науковців (наприклад, 
експерименти Е.Вареза з сиренами Г. Гельмгольця). 

Усвідомлення 
важливості 
створення 
лабораторій 
дослідження 
звуку 

У статтях «Експериментальна музика», «Звільнення 
звуку», «Організований звук» Е. Варез заявляв про 
необхідність створення лабораторій для дослідження 
звуку. 
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Таблиця А. 2 

СПЕКТРОМОРФОЛОГІЯ Л. ТОРЕСЕНА 

SPECTROMORPHOLOGIC 
CATEGORIES 

СПЕКТРОМОРФОЛОГІЧНІ 
КАТЕГОРІЇ 

Accumulation накопичення 
Complex or unpitched sound складний звук, звук без певної висоти 
Composite sound складний звук 
Dystonic sound дистонічний звук (повільний, зв’язаний) 
Impulse імпульс 
Iteration повторення 
Pitched звук із певною висотою 
Quasi-pitched dystonic sound дистонічний звук із начебто певною висотою 
Sinusoidal sound синусоїдальний звук 
Sound spectrum звуковий спектр 
Stratified sound розшарований звук 
Sustained sound витриманий звук 
Unvoiced complex sound комплексний звук без поділу на голоси 
Vacillating sound хиткий звук 
Variable sound змінний звук 

TYPES OF VELOCITY ТИПИ РУХЛИВОСТІ І ТРИВАЛОСТІ 
ЗВУКОВИХ ОБ’ЄКТІВ 

Ambient-time sound звук навколишнього простору 
Flutter-time sound тремтіння 
Gesture-time sound жест 
Ripple-time sound пульсуючий звук 
Pulse typology тип пульсу 
Irregular pulse нерегулярний пульс 
Oblique pulse похилий пульс 
Regular pulse звичайний пульс 

SPECTRAL BRIGHTNESS, 
SPECTRAL PROFILE 

СПЕКТРАЛЬНА ЯСКРАВІСТЬ, 
СПЕКТРАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ 

Bright Яскравий 
Bulging Опуклий 
Concave Увігнутий 
Dark Темний 
Expanding Розширений 
Receding Відступаючий 
Spectral profile Спектральний  
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ONSET AND OFFSET 
GENRES 

АТАКА І ЗАВЕРШЕННЯ ЗВУЧАННЯ 

Abrupt ending різке завершення 
Brusque раптова 
Flat ending ніякого особливого маркування завершення 
Flat onset ніякого особливого маркування початку 

(наприклад, як при грі на legato) 
Gradual onset поступовий початок 
Interrupted resonance перерваний резонанс 
Marked ending позначене завершення 
Marked onset позначений початок 
No onset ніякого початку 
Resonating ending резонуюче завершення 
Sharp ending гостре завершення 
Sharp onset жорстка 
Soft ending м’яке завершення 
Swelled onset коротке crescendo/decrescendo 
Sound Gait хвилеподібний рух або характерні коливання 

звукового об'єкта. Коливання звуку може бути 
визначене як узагальнене вібрато 

Deviation відхилення 
Dynamic gait динаміка 
Pitch gait крок коливання 
Pulse velocity швидкість імпульсу 
Spectral gait спектральне коливання 
Sound Gait 
 

хвилеподібний рух або характерні коливання 
звукового об'єкту. Коливання звуку може бути 
визначене як узагальнене вібрато 

Deviation відхилення 
Dynamic gait динаміка 
Pitch gait крок коливання 
Pulse velocity швидкість імпульсу 

ГРАНУЛЯРНІСТЬ/ ЗЕРНИСТІСТЬ 

Granularity загальне сприйняття нерівностей деталей 
(«зерна»), які впливають на поверхню 
звукового об'єкта 

Coarseness грубість 
The placement of the grain розміщення зерна 
The sound spectrum of the grain звуковий спектр зерна 
The weight of the grain вага зерна 
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ОКРЕМІ ВИПАДКИ ЗВУКОВИХ ОБ’ЄКТІВ (ЗА П. ШЕФФЕРОМ) 

Accidents Особливий випадок розшарованих об'єктів 
Cell Накопичення із загальною тривалістю в 

діапазоні жестів-часу 
Chord Одночасне введення декількох звуків 
Enlarging sound  Розширення звуку: об'єкт у повільному жесті-

часі зі спектром, який повільно і 
передбачувано розвивається. Особливий 
випадок розшарованих звуків із мінливим 
звуковим спектром 

Fragment Дуже короткий звук 
Homogeneous sound Звуковий об'єкт навколишнього часу зі 

стабільним спектром і енергією 
Incident Особливий випадок складних об’єктів 
Ostinato  Повторювана послідовність звукових об'єктів, 

подібна до остинато. Особливий випадок 
складних звукових об'єктів 

Sound-web Об'єкт із постійно мінливим спектром. 
Особливий випадок розшарованих звуків 

Accidents Особливий випадок розшарованих об'єктів 
Cell Накопичення із загальною тривалістю в 

діапазоні жестів-часу 
Chord Одночасне введення декількох звуків 
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Таблиця А. 3 
ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ В СИСТЕМІ 

МУЗИЧНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
  К Л А С :  У Н І В Е Р С А Л Ь Н І  П Р О Г Р А М Н І  З А С О Б И  

 

ДЕЯКІ ВИДИ 
ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ 

ПРИКЛАДИ 
ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ 

Операційні системи 
(OS) 

OS виконує керування 
апаратною складовою 
ПЕОМ, управляє 
процесами обчислювання, 
організовує взаємодію з 
користувачем 

Microsoft Windows 
Mac OS, Linux 

Веб-браузери забезпечує пошук 
інформації в мережі Іnternet 

Windows OS: Mozilla 
Firefox,Google Chrome, 
Opera, Internet Explorer. 
Mac OS X: Safari 

Програми роботи з 
електронною поштою 

листування, 
обмін повідомленнями,  
обмін файлами 

Outlook Express, Google 
mail (Gmail), Apple Mail, 
Mailbird 

Текстові редактори створення, редагування, 
перегляд, форматування 
тексту, вставка зображень; 
створення таблиць тощо 

Microsoft Word, Microsoft 
Works, AbiWord, Apple 
iWork Pages 

Графічні редактори створення, редагування 
зображень на екрані 
комп'ютера, їх зберігання у 
графічних форматах файлів 

Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Corel Draw, 
Macromedia Free Hand, 
InkScape; Adobe InDesign. 

 
Н

А
П
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К Л А С :  М У Л Ь Т И М Е Д І Й Н І  П Р О Г Р А М Н І  З А С О Б И  

М
У

Л
Ь

ТИ
М

Е
Д

ІЙ
Н

І Т
ЕХ

Н
О

Л
О

ГІ
Ї 

ВИДИ 
ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ 

ПРИКЛАДИ 
ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ 

Мультимедіа-редактори • створення презентацій; 
• створення відео-контенту 

Power Point 
OpenShot, VideoPad, VSDC 

Мультимедіа-плеєри  
відтворення, зберігання та 
впорядкування аудіо і 
відео-файлів 

VLC, iTunes, jetAudio, 
Media Player Classic 

Програми-конвертори 
та кодеки 

• конвертація 
мультимедійних файлів;  
• універсальні набори 
кодеків та утиліт для 
перегляду і обробки аудіо- 
та відеофайлів 

Free Studio, FormatFactory 
МediaCoder,  
Converter Free 
K-Lite Codec 

Програми для навчання 
/ тренажери  

використання в 
навчальному процесі 

Singing Tutor, Music 
Rhythm Tutor, EarMaster 

Додатки для запису 
CD/DVD-дисків 

програми для роботи з 
оптичними носіями 

DeepBurner Free, Nero 
Free, Ashampoo Burning 
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 К Л А С :  С П Е Ц І А Л І З О В А Н І  М У З И Ч Н І  
П Р О Г Р А М Н І  К О М П Л Е К С И  

Н
О

ТО
ГР

А
Ф

ІЧ
Н

І 
Т

Е
Х

Н
О

Л
О

ГІ
Ї 

ВИДИ 
ПРОГРАМНИХ 

ЗАСОБІВ 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ 

ПРИКЛАДИ 
ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ 

Нотні редактори 

• створення, редагування 
музичного тексту 
• підготовка до друку 
• озвучування партитур 

Finale, Sibelius 
Dorico, MuseScore 

нотні редактори оnline MuseScore, NooteFlight 
BlankSheetMusic 

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
ГІ

Ї 
П

РО
ГР

А
М

У
В

А
Н

Н
Я

 
ЗВ

У
К

У
 

Графічні середовища 
та мови 
програмування для 
роботи з аудіо- та 
відеофайлами 

• створення алгоритмічної 
композиції; 
• синтез та обробка звуку 
• генерація звукових об’єктів 
• обробка звуку наживо  

Max MSP 
Pure Data 
SuperCollider 

Ц
И

Ф
РО

ВІ
 З

ВУ
К

О
В

І Т
Е

Х
Н

О
Л

О
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Ї (
А
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Д

ІО
Т

Е
Х

Н
О

Л
О

ГІ
Ї)

 

Звукові редактори 

багатоканальний запис звуку, 
відтворення звуку, цифрова 
обробка звуку. 
Корегування партій, 
управління основними 
властивостями звуку 

Sony Sound Forge  
Steinberg WaveLab  
Adobe Audition, Audacity 
WavePad 

Програми для 
аналізу та 
графічного 
представлення звуку 

дослідження властивостей 
звуку, створення спектрограм, 
аналіз звукових подій 

VOCA, SPAX, SPEAR, 
Acousmographe (Aural 
Sonology) 

Цифрові звукові 
робочі станції та 
секвенсори 
(Digital Audio 
Workstation / DAW & 
Audio MIDI 
Sequencer) 
 

DAW – для створення, 
редагування музики, 
звукового дизайну, 
озвучування партитур, 
зведення, мастерингу. 
Cеквенсори – мультитрекова 
система для запису, 
зберігання, редагування та 
відтворення цифрового звуку 
в аудіо та MIDI – від 
первинного запису до 
готового результату у вигляді 
музичної композиції. 

Ableton Live 
Steinberg Сubase  
LogicPro 
Adobe Audition 
MagixSamplitude Music 
Studio 
Reaper 

• автоаранжувальники 
• музичні конструктори 
• автоакомпанементи 

Band-in-a-Box, Fruity 
Loops Vitrual DJ 
Auto Accompaniment  

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
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Я
 

В
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Д
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) 

VST-інструменти програмні синтезатори і 
семплери 

Native Instruments Kontakt 
Player, Addictive Drums 2, 
Spectrasonics Omnisphere, 
Spectrasonics Trillian, Ivory 
Piano Native Instruments 

VST-ефекти обробка звуку за допомогою 
фільтрів та ефектів 

iZotope Ozone, Аmbisonics, 
FabFilter 

 



234 
 

Таблиця А. 4 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА № 5 

ПОДВІЙНОГО ТЕСТУВАННЯ СПІВАЦЬКОГО ГОЛОСУ 

Ім'я, прізвище, вік, курс ***, 21 рік, ІV курс КІМ ім. Р.М. Глієра 
Професійні співаки в родині наявні 
Початкова музична підготовка, 
спеціальність 

музична школа, фортепіано 

Вокальна спеціалізація в КІМ ім. 
Р.М. Глієра 

Спів естрадний  

Лауреатство в конкурсах співаків наявне 
Тип голосу сопрано 
Діапазон голосу d–es3 
Перехідні звуки c2 

Таблиця А. 5 
ФРАГМЕНТ ЗВЕДЕНОЇ ТАБЛИЦІ З РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРТНОГО 

ОЦІНЮВАННЯ ЩОДО УЧАСНИКА № 5:  
ЕНЕРГІЯ. ІНТОНАЦІЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМБРУ 

ВИКОНАННЯ ЗВУКІВ НА СКЛАД «МА»  
РЕГІСТР низький середній високий 
висота звуку h c2 d2 

атака звуку м’яка м’яка (50%); 
з придиханням (50%) 

з придиханням (50%); 
 тверда (50%); 

потужність звуку інтенсивна помірна інтенсивна 

шуми дихання у нормі у нормі (50%); 
зайві (50%) у нормі 

політність 
звуку (від 1 до 10) 6 6 (50%); 

7 (50%) 7 

глибина вібрато норм. норм. норм. 

частота вібрато норм. норм. норм. 

рівність вібрато нерівно нерівно нерівно 

інтонаційна 
стабільність задовільна 

незадов.(10%) 
задовільна (45%) 
ідеальна (45%) 

ідеальна 

різкий ─ м’який абсолютно 
м’який абсолютно м’який абсолютно м’який 

 
вільний ─ 
напружений 

абсолютно 
вільний 

абсолютно 
напружений не визначилися 

об’ємний ─ 
плаский 

абсолютно 
об’ємний абсолютно об’ємний абсолютно об’ємний 
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Таблиця А. 6  
ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ124, 

ВИКОРИСТАНІ У СПЕКТРОМОРФОЛОГІЧНОМУ АНАЛІЗІ ТВОРУ 
А. ЗАГАЙКЕВИЧ «MITHE IV: K.S.» 

Позначення Англійською мовою Українською мовою 

 
Pitched Component 
Sustained 

тривалий компонент, що має певну 
висоту 

 
Pitched Vacillating 
Variable middle 

нерішуча мінлива середина, що має 
певну висоту 

 
Pitched Stratified Variable утворена з декількох шарів змінна, 

що має певну висоту 

 
Small Middle Spectral 
Undulation 

маленька середня спектральна 
хвилястість 

 
Small Fast Spectral 
Undulation 

маленька швидка спектральна 
хвилястість 

 
Large Slow Spectral 
Undulation 

велика повільна спектральна 
хвилястість 

 
Small Slow Grains маленька повільна (в часі) гранула 

 
Small Fast Grains маленька швидка (в часі) гранула 

 
Relatively Complex 
Texture 

відносно складна текстура 

 
Narrow/Thick Disjoint вузький /товстий /незв’язаний 

 
Very Simple дуже простий 

 
Pitched Accumulated об’єкт, що акумулював компоненти 

певної висоти 

 
Complex Accumulated комплекс об’єктів 

назва 
підрозділа 
бібліотеки 

Width layer ширина шару/смуги 

 Narrow prolonged вузька, подовжена 

 Narrow Intense вузька, інтенсивна 

 Narrow вузька 

 Thick Intense 1 один широкий інтенсивний шар 

 Thick Intense 1, 2 густо інтенсивні два шари  

124 Переклад українською – авт. 
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Thick Alternating інтенсивне чергування 

 Wide Intense 1 одна смуга широка, інтенсивна 

 Ample prolonged достатньо подовжена 

 Ample Intense 1, 2, 3, 4 повна, інтенсивна (чотири шари/ 
смуги – 1, 2, 3, 4) 

 Wide Intense Alternating широке, інтенсивне змінювання 

 
Ample Discontinuos повний, переривчастий бас 

 
Ample 
Alternating/Discontinuos 

повне чергування / переривчастий 
бас 

шум 

 
White Noise Sustained витриманий білий шум  

позначення шарів 

 
Superimposed Layers додатковий шар 

 Extreme treble register екстримально високий регістр 

 
High treble register високий регістр (у скрипковому 

ключі) 

 Treble register регістр (у скрипковому ключі) 

 High medium register високий середній регістр 

 Medium register середній регістр 

 
Deep register глибокий (низький) регістр 

 
Profound register найглибший регістр 

 
Foreground Function функція переднього плану 

 
Middleground Function функція середнього плану 

 
Background Function функція заднього плану 

 
Emerging/Merging under поява/злиття під… 

 
Emerging/Merging over поява/злиття над… 
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Таблиця А. 7  

ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ У 
СПЕКТРОМОРФОЛОГІЧНОМУ АНАЛІЗІ ТВОРУ 

О. ВОЙТЕНКА «HOMO FUGENS» 

Позначення  Англійською мовою Українською мовою 

 
Pitched Composite компонент, що має певну висоту 

 
Pitched Composite поєднання звуків певної висоти 

 
Repeated Continuation 
Sustained 

повторне тривале продовження 

 time, time contunium час, часовий континуум 

 
Ambient Time навколишній або зовнійшній час 

 
Pitched Composite 
Component last 

останній компонент певної висоти 

 
Dystonic Stratified Variable 
Iterated 

пов’язана стисла варіативна 
змінна 

 
Pitched Stratified Variable 
Iterated 

стисла варіативна змінна певної 
висоти 

 Certainty безсумнівний факт 

 
Flux Flow Tendency тенденція до змінення 

[енергетичного] потоку 

 
Flux Conflicting Tendencies постійна тенденція до конфлікту 

 
Concord співзвуччя 

 
Transformation трансформація 

 
Semi-absorption напівпоглинання 

 
Object Field without 
demarcation 

зона об'єкта без встановлених меж 

 
 

Presence-oriented Faint start слабкий старт 

 
 

Sealed texture 
 

слабкий початок ущільнення 

 Backward-oriented Faint end реверс-орієнтоване слабке 
закінчення 
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Таблиця А. 8 

ПОЗИЦІЇ МЕТРИЧНОЇ ДОЛІ В АЛГОРИТМІ C–DES–H−AIS  
У ПЕРШОМУ ПРОВЕДЕННІ РЕФРЕНУ (5–25-й тт.) 

R1 

алгоритм 
c–des–h−ais 

нота с des h ais 
Перше 

проведення 
Метрична 

доля 1 2 3 4 
Номер такту 5 7 9 11 

Друге 
проведення 

Метрична 
доля 2 3 4 1 

Номер такту 14 15 16 17 
Третє 

проведення 
Метрична 

доля 3 4 1 2 
Номер такту 18 19 20 21 

Четверте 
проведення 

Метрична 
доля 4 1 2 3 

Номер такту 22 23 24 25 

Таблиця А. 9 
ПОЗИЦІЇ МЕТРИЧНОЇ ДОЛІ В АЛГОРИТМІ C–DES–H−AIS  

У ДРУГОМУ ПРОВЕДЕННІ РЕФРЕНУ (54–66-й тт.) 

R2 
алгоритм 

c–des–h−ais 
нота с des h ais 

Перше 
проведення 
алгоритму 

Метрична 
доля 1 2 3 4 

Номер такту 54 55 56 57 

Друге 
проведення 
алгоритму 

Метрична 
доля 2 3 4 – 

Номер такту 59 61 62  

Таблиця А. 10 
ПОЗИЦІЇ МЕТРИЧНОЇ ДОЛІ В АЛГОРИТМІ C−DES−H−AIS  

У ТРЕТЬОМУ ПРОВЕДЕННІ РЕФРЕНУ (115–129-й тт.) 

R3 

алгоритм 
c–des–h−ais 

нота с des h ais 
Перше 

проведення 
алгоритму 

Метрична 
доля 1 2 3 4 

Номер такту 115 116 117 118 

Друге 
проведення 
алгоритму 

Метрична 
доля 2 3 4 – 

Номер такту 120 122 124  
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Таблиця А. 11 
КОНТРАСТНИЙ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ ТВОРУ 

О. ВОЙТЕНКА «HOMO FUGENS» 

 
Таблиця А. 12 

ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ  
У СПЕКТРОМОРФОЛОГІЧНОМУ АНАЛІЗІ ТВОРУ  

«SPINNING UNIVERSE» (YUFEROVA / TUCHYNSKA / CHERNY) 

Позначення  Англійською мовою Українською мовою 

 
Forward-oriented faint start слабка динаміка старту, 

спрямована на зростання 

 
Phrase Field without 
demarcation 

зона/ділянка без чітких меж 

 Sentence Field зона речення 

 
Form Field починаючи з ділянки 

 Field Depth 4 глибина зони 4 

 Field Depth 5 глибина зони 5 

 
Goal Point кульмінація 

 
Relatively Complex відносно складна мелодична лінія 

 
Complex Accumulated комплекс об’єктів 

 
Backward-oriented Faint спрямована до закінчення 

125 Надрядкові і підрядковіа позначки відповідають динаміці остинатної горизонталі. 

Р о з д і л  R  E 1  R  E 2  E 3  R  Koda 
Такти 1–29 30–53 54–66 67–90 91–114 115–129 130–145 

МАКРОСВІТ 
алгоритм: 
метричний 

рівень 
 

алгоритм: 
метричний 

рівень 
 алгоритм: 

метро 
ритмічний 

рівень 

алгоритм: 
метричн. 

рівень 
 

МІКРОСВІТ  
алгоритм: 
ритмічний 

рівень 
 

алгоритм: 
ритмічний 

рівень 
  

Р І В Е Н Ь  Щ І Л Ь Н О С Т І  Ф А К Т У РИ  

Час 0.00–0.50 0.51–1.34 1.35– 1.56 1.57–2.40 2.40–3.23 3.23–3.49 3.49 

Розріджений ff pp125  ff pp   ff pp  

Динамічний/ 
інтенсивний  ffpp  ffpp ffpp   
Надзвичайно 
розріджений  

 fff 
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Додаток Б 

ЕСТЕТИЧНІ ОРІЄНТИРИ МИТЦІВ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

На початку ХХ століття співзвучні часу естетичні настанови вимагали від 

митців винайдення нових методів та засобів творчого вираження. Розмаїття 

авангардистських течій заполонило Європу. Яскраво в мистецтві втілювалася 

естетика футуризму, пов’язана з культом майбутнього та запереченням 

здобутків минулого. Вона виявила безстрашність художників, поетів, 

композиторів у прагненні наблизити мистецтво до реальної дійсності шляхом 

завуальованості смислів і множинності їх трактувань (маніфести 

Ф. Марінетті126, Ф. Прателла127, Л. Руссоло128, А. Сант-Еліа129, Х. Балль, 

Р. Хюльзенбека [7], Т. Тцара130). Історичне значення мають ідеї, викладені у 

статтях, що увійшли до альманаху «Синій вершник» (Мюнхен, 1912) під 

упорядкуванням художників – абстракціоніста В. Кандинського (1866–1944) та 

експресіоніста Ф. Марка (1880–1916). Упорядники та автори статей збірки 

виступили з філософським осмисленням проблеми досягнення порозуміння між 

творцем (художником, композитором) з одного боку, та глядачем і слухачем – з 

іншого. Мабуть, уперше для обговорення широкого кола читачів тут було 

викладено думки щодо проблем художньої комунікації. Альманах став 

своєрідним маніфестом творчої європейської інтелігенції, яка сприймала 

мистецтво як цілісне явище. З неординарними ідеями, висловленими у статтях 

М. Кульбіна131, А. Шенберга132, Ф. фон Гартмана133, Л. Сабанєєва134, пов’язана 

126 «Обгрунтування і маніфест футуризму» (1909). 
127 «Маніфест музикантів-футуристів» (1910), «Технічний маніфест футуристичної музики» 
(1911), «Знищення квадратури» (1912) були опубліковані разом sз клавіром «Футуристичної 
музики для оркестру». 
128 «Мистецтво шуму» / L'arte dei rumori. Manifesto futurista (Milano, 1913). 
129 «Маніфест футуристичної архітектури» / Manifesto d'architettura futurista (Milano, 1914). 
130 «Сім маніфестів Дада» /Sept manifestes Dada (1924). 
131 М. Кульбін у статті «Вільна музика» зазначає. що музика має збагачуватися завдяки 
необмеженому використанню нової гармонії, нових дисонансів за рахунок використання 
чвертьтонів або інтервалів ще меншого діапазону [109]. 
132 А. Шенберг «Cтавлення до тексту». 
133 Ф. фон Гартман «Про анархію в музиці». 
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рефлексія щодо нових шляхів розвитку музичної мови, яка за всіх часів 

залишається важливою комунікаційною складовою і відображенням естетичних 

переваг. 

У музичному мистецтві жага до оновлення образного змісту музичних 

творів привела до вкрай радикальних експериментів із засобами музичного 

висловлювання. Автор трьох маніфестів футуристичної музики – італійський 

композитор, музикознавець та есеїст Ф.-Б. Прателла (Francesco Balilla Pratella, 

1880–1955) – надихнув сучасників оновити звуковий матеріал сучасної музики. 

З маніфесту «Мистецтво шуму» (1913) іншого футуриста – італійця Л. Руссоло 

(Luigi Russolo, 1885–1955) пролунав заклик до проведення спостереження за 

всіма шумами, щоб зрозуміти, як вони складені, виокремити різні ритми, 

основні та другорядні тони. Втілення на практиці таких ідей закріпило 

впевненість, що поступово відбудеться справжнє звільнення музики від 

тональної залежності. У результаті прецеденту шум поступово ставав 

рівноправним елементом музичної композиції. Одним із перших прикладів 

використання в музиці побутового шуму є футуристична опера «Перемога над 

сонцем» (лібрето А. Кручених, сценографія К. Малевича, 1913), у якій один з 

лідерів російського авангарду першої половини XX століття, композитор 

М. Матюшин (1861–1934), застосував звуки сирени, гуркіт гарматної канонади, 

шум мотора, гуркіт коліс паровозу та інші реальні звукові ефекти [125]. 

Сам Л. Руссоло разом зі своїм асистентом Уго Піатті сконструював 

механічні шумо-відтворюючі інструменти для використання в концертах і 

кінематографі. Перші п'єси були написані Л. Руссоло в 1914 році135. Загальна 

кількість розроблених Руссоло інструментів інтонаруморі136 сягнула майже 

п’ятдесяти, які він використовував у своїх виступах, разом з такими 

134 Л. Сабанєєв «"Прометей" Скрябіна». 
135 До них належать: «Пробудження одного міста» («Risveglio di una citta»), «Сніданок на 
терасі курзалу» («Si pranza sulla terrazza del kursaal»), «Зустріч автомобілів з аеропланами» 
(«Convegno di automobili e aeroplani»), «Напад в оазисі» («Combattimento nell'oasi»). 
136 Інтонаруморі (іт.– intonarumori) мали виробляти, «інтонувати» (від іт. intonare) шуми (від 
іт. rumori), причому кожний інструмент отримав унікальну назву, як то Crumpler 
(«Хрустун»), Gorgogliatore («Булькотун»), Scraper («Скреботун»), Sibilatore («Свистун»), 
Gracidatore («Квакун»), Ululatore («Ревун») тощо [159]. 
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композиторами-футуристами, як Ф. Прателла, А. Джунтіні, Ф. Казавола. Крім 

того, Руссоло належить розробка шумового гармоніуму (1922–1924), 

енгармонійного смичка (1925) та енгармонійного фортепіано (1931). Ідею щодо 

проникнення шуму в музичну композицію було підхоплено сучасниками 

Руссоло і музикантами наступних поколінь. Засобами акустичних інструментів 

композитори долучилися до оспівування різноманітних урбаністичних 

виробничих процесів і сучасних механізмів (Д. Мійо, «Сільхозгосподарські 

машини» (1920); А. Онеггер, «Пасіфік 231» (1923); О. Мосолов симфонічний 

епізод «Завод. Музика машин» з балету «Сталь», ор. 19 (1928) тощо). До 

використання розширеного складу ударних інструментів звернувся Дж. Антейл 

(«Механістичний балет» (1924) для чотирьох фортепіано та дев’яти ударних), 

Д. Шостакович (Антракт з дії І опери «Ніс» (1928). А. Авраамов у «Симфонії 

гудків» (1922) представив різноманітні багатошарові накладання якісно різних 

звучань: заводські гудки, свист пари, шум літаків, виття сирен, постріли гармат, 

дзвін, звучання духового оркестру, спів хору, шум карбуючої крок колони на 

фоні свисту. В 1948 р. засновник лабораторії Manhattan Research, Inc., піаніст і 

композитор Р. Скотт (Raymond Scott, 1908–1994, справжнє ім’я – Г. Варнов), 

винайшов перший в історії «генератор звукових ефектів». Цей пристрій окрім 

іншого імітував різні побутові звуки: брязкіт каструль, шипіння смаженого 

м’яса, кашель тощо. 

Важливо зазначити, що саме Л. Руссоло належить ідея використання 

графічного зображення з метою фіксації партій творів для шумовідтворюючих 

інструментів. Така думка була ним висловлена у статті «Енгармонічна нотація 

для футуристичних інтонаруморі» (1914). Автор, таким чином, підтверджує 

життєспроможність ідеї Кульбіна137 про запис композиції у вигляді малюнка з 

лініями, що відображають рух вверх і вниз. Графічна партитура остаточно 

увійшла в композиторську практику вже у творчості молодого К. Штокхаузена 

(Elektronische Studien I, II (1953–1954), Е. Вареза («Електронна поема» (1957–

1958), Дж. Кейджа і зберігає актуальність донині (див. Розділ 4 дисертації). 
137 Викладено у статті М. Кульбіна «Вільна музика» (1909). 
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Інновації концертно-сценічного авангарду відзеркалились у саундтреках 

звукового кінематографу (В. Руттман, Д. Вертов) і радіомовленні (музика 

П. Шеффера138). З часом наявність баз шумових ефектів стала необхідною у 

роботі радіо- та телестудій, створенні саундтреків для театральних вистав, 

відеоігор тощо). 

Наголошуючи на важливості співпраці між винахідником і музикантом, 

Ф. Бузоні (Ferruccio Busoni, 1866–1924) у трактаті «Нарис нової естетики 

музичного мистецтва» (1917) виклав нові теоретичні ідеї, закликаючи до 

використання електричних машин в музиці. Спілкування Бузоні з Варезом 

відкрило незвідані горизонти для молодого композитора, допомогло 

сформуватися його новаторським ідеям із вірою в те, що «<…> необхідно 

знайти нові засоби, щоб звільнити звук від обмежень темперованої системи 

<…>» [28, с. 14]. Утіленням таких творчих ідей Е. Варез завдячував 

теоретичним і практичним розробкам Г. Гельмгольця. Так, експерименти 

науковця із сиренами, викликавши захоплення композитора, спонукали до 

експериментів. Відомо, що у статтях «Експериментальна музика», «Звільнення 

звуку», «Організований звук» Варез заявляв про необхідність створення 

лабораторій для дослідження звуку. Спроби Вареза надати музиці більшої 

свободи у просторі через надання звукам параболічної та гіперболічної 

траєкторії розповсюдження зафіксовано в партитурах творів «Америки» (1921) 

та «Іонізація» (1931). Подібні новаторські кроки тісно пов’язані не тільки з 

прогресивним мисленням композиторів, а і з наявністю необхідного технічного 

оснащення, а подекуди винайденням та впровадженням у використання 

електромузичного інструментарію. 

138 П’ять шумових етюдів П. Шеффер презентував у радіопрограмі «Концерт шумів» 
(Франція, 1948). 
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Додаток В 

АВАНГАРДНІ ІДЕЇ УКРАЇНЦІВ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

Для українського мистецтва початок ХХ століття став часом втілення 

авангардних ідей. 

Пласкі зображення французького дадаїзму, колористика і «рухомість» 

італійського футуризму, геометричність французького кубізму та 

безпредметність абстракціонізму знайшли своє нове втілення в супрематичних 

картинах К. Малевича. У кубофутуристичних картинах таких живописців, як 

О. Богомазов, О. Екстер, Д. Бурлюк, В. Баранов-Росіне, О. Тишлер, В. Єрмілов, 

О. Хвостенко-Хвостов, запропонована нова інтерпретація світу з акцентом на 

колір і динаміку руху геометричних предметів. Українець О. Архипенко став 

одним з основоположників кубізму у скульптурі. 

Метод оптичної генерації звука, який використано до АНСа (1958) 

Є. Мурзіна в електрооптичному синтезаторі «Варіофон» (1935) Є. Шолпо, був 

розроблений упродовж 1909–1916 років художником-авангардистом 

В. Барановим-Россіне (1888–1944), відомим також як Д. Россіне. Його винахід – 

оптофонічне фортепіано або оптофон Россіне – музично-світловий інструмент, 

який продукував зображення підготовлених художником дисків, фільтрів, 

відбивачів та лінз. Кожна клавіша інструмента відповідала певному звуку і 

кольору. Хоча інструмент не мав широкого визнання, сам метод оптичного 

звукозапису поширився світом завдяки використанню в кінематографі [71]. 

Випускник Київського художнього училища С. Нікрітін (1898–1965), 

працюючи разом з О. Екстер та її учнями над оформленням балетних 

спектаклів театрально-балетної «Школи рухів» Б. Ніжинської139, серйозно 

захопився ідеєю порівняти рухи людського тіла з роботою механізмів. Ця ідея 

підштовхнула Нікрітіна до художніх і театральних експериментів у наступні 

139 Саме в Києві з 1918 по 1921 рік у Б. Ніжинської з'явилася можливість втілити нову 
філософію балету: в її «Школі рухів» танцюристи навчалися в процесі осмислення руху як 
природного продовження емоцій [149]. 
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роки і відобразилась у його «теорії проєкціонізму» (1919). Відповідно до цієї 

теорії, головна роль творчої особистості полягала в генеруванні нових, 

спрямованих у майбутнє методів – проєкцій. Уже у Москві художник заснував 

«Проєкційний театр» (1922), в якому широко впроваджувалась ідея синтезу 

мистецтв. У спектаклях театру не звучала музика попередніх епох, натомість 

випробовувалися партитура емоцій, партитура шуму, а сам звук 

використовувався як арт-об'єкт. Ідея біомеханіки звуку на практиці 

реалізовувалася через вивчення акторами фізики звуку, фізіології дихання, 

фізіології голосового апарата тощо. Ритмодинамічний монтаж звуку, руху і 

тексту став своєрідним втіленням технології мультимедіа зразку початку ХХ 

століття [149]. 

Мистецтво шукання (кверофутуризм) проявилося в українській поезії. На 

початку 1920-х років автор збірок «Дерзання», «Кверофутуризм» (1914) 

М. Семенко (1892–1937) стверджував, що поезія, задихаючись від змін 

економічних ситуацій і від засилля суб’єктивного, вмирає від старості. 

Натомість від імені молоді, що «схопила нерв сучасності» (так висловлювався 

М. Семенко), він запропонував авангардний шлях розвитку – метод зорової 

(просторової) поезії – поезомалярство140, який оснований на синтезі мистецтв. 

Семенко писав, що за таким методом «cлухова поезія» дотикається до законів 

малярства і очевидно стикнеться з музикою, співацьким голосом [164]. 

Дивовижними також є факти з творчого життя режисера-авангардиста 

Є. Деслава (Є. Слабченко, 1899–1966). Оскільки такий режисерський прийом 

Деслава, як застосування засобів динамічного монтажу кадрів, що нагадували 

рух супрематичних зображень [71], потребував відповідного звукового 

супроводу, саме футуристичне використання шумових інструментів Л. Руссоло 

підійшло якнайкраще до кінострічок «Футуристи в Парижі» (1926), «Марш 

машин» (1927), «Монпарнас» (1929) [71]. 

140 У статті «Поезомалярство» М. Семенко приводить приклад твору «Каблепоема за Океан» 
(початок 1920-х років) [164]. 

 

                                                 



246 
 

Згадаємо і український досвід кінорежисера Д. Вертова141 (1895/1896–

1954), одного із засновників і теоретиків документального кіно в СРСР. На 

запрошення Одеської кіностудії Вертов створив свої найрадикальніші стрічки 

«Людина з кіноапаратом» (1929) та «Ентузіазм: Симфонія Донбасу» (1930), 

подарувавши кіномистецтву як інноваційні операторські прийоми, так і 

режисерські рішення в кінопередачі візуальних явищ. Німа кінострічка 

«Людина з кіноапаратом», яка знімалася в Києві, Одесі, Ялті, мала 

демонструватися без музичного супроводу, адже режисер за допомогою 

монтажу створив картину, у якій місто вирувало і дихало своїм особливим 

життя: з машинами, трамваями, магазинами, поїздами і заводами. А 

використана Вертовим система синхронного запису звуків О. Шоріна (1890–

1941) забезпечила присутність у кадрі індустріальних шумів, фрагментів 

церковного богослужіння та звучання дзвонів тощо142 [71]. 

Пов’язані зі зміною форм державності події Української революції 1917–

1921 років (УНР, Українська Держава, ЗУНР тощо) стали драматичним 

випробуванням, що випали на долю українців. У результаті – «[е]тнічні 

українські землі опинилися у складі утвореного наприкінці 1922 року ССРР, 

Другої Речі Посполитої <…>, Чехо-Словацької республіки <…> та Румунії 

<…>. Найбільший масив українських земель <…> територіально увійшов до 

Української Соціалістичної Радянської Республіки» [101, с. 354]. Від змін 

політичної кон’юнктури Радянського Союзу цілковито залежав розвиток 

музичної сфери української культури. У спогадах концертмейстера Київської 

консерваторії І. Тамарова, які записала К. Шамаєва143, читаємо: «У 1921 році Р. 

Гліера викликали до Москви, йому було доручено керувати класом композиції 

141 Справжнє ім’я – Давид Абелевич Кауфман, у подальшому відомий як Денис Абрамович 
та Денис Аркадійович Кауфман. 
142 Послідовниками Вертова є Ж. Руш, автор «Хроніки одного літа» (1961), К. Маркер 
(«Прекрасний травень» (1963), режисери течії сінема веріте, що виникла в європейському 
кіно в 1960-х роках, Ж.-Л. Годар («На останньому диханні» (1960) та Ж.-П. Горен, 
Ф. Трюффо. З кінематографу Вертова вийшли Г. Якопетті та Г. Реджіо, режисери групи 
«Догма» на чолі з Л. фон Трієром [126]. 
143 К. Шамаєва – доктор мистецтвознавства, професор кафедри загального та 
спеціалізованого фортепіано Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. 
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в Московській консерваторії. Через деякий час туди ж виїхали Б. Яворський, 

Ф. Блюменфельд, Г. Нейгауз, В. і Е. Цвєткови і Г. Гандольфі. <…> Москва і 

Петроград тоді зосереджували в себе найкращих музикантів-педагогів і 

виконавців, щоб залучати талановиту молодь усієї країни. <…> Туди поїхали 

А. Буцький, А. Альшванг, В. Цуккерман, М. Пекеліс та інші, які надалі посіли 

чільне місце в радянському музичному мистецтві» [179, с. 383]. До того ж за 

радянських часів «[п]оряд з прогресивними тенденціями, що мали місце в 

музичному житті <...>, продовжувалися зворотні явища, пов’язані з жорсткою 

цензурною регламентацією духовної сфери українського суспільства. 

Характерними для музичної галузі стали такі форми контролю, як: обмеження 

концертного репертуару, складання проскрипційних списків "шкідливих" 

творів, запровадження ідеологічного рецензування, введення табу на 

трансляцію небажаної музичної продукції в етері» [195, с. 120]. Самобутня 

українська культура опинилася в пастці авторитарно-бюрократичної системи, 

яка зумовлювала обмеженість вертикальної мобільності. Така система 

гальмувала просування модерних ідей, які, ймовірно, змогли б активізувати 

соціокультурний розвиток в Україні. 
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Додаток Г 

ІЛЮСТРАЦІЇ 
Ілюстрація Г. 1 

СТОРІНКИ МАНУСКРИПТУ ТВОРУ 
«THE LADY OF SHALOTT» (op. 33) С.-Б. РУТЕМА 

 

   
 

Ілюстрація Г. 2 
ПРИКЛАДИ СТОРІНОК ВІДНОВЛЕНОЇ ПАРТИТУРИ 

ТВОРУ «THE LADY OF SHALOTT» (op. 33) С.-Б. РУТЕМА 
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Ілюстрація Г. 3 
СТОРІНКИ НОТНИХ ЗБІРОК СТУДЕНТСЬКИХ АРАНЖУВАНЬ 

  
 

 
 

 



250 
 

Ілюстрація Г. 4 
ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ФРАГМЕНТІВ ВИКОНАНИХ ЗВУКІВ 

УЧАСНИКАМИ ПОДВІЙНОГО ТЕСТУВАННЯ СПІВАЦЬКОГО ГОЛОСУ 
(ЗАФІКСОВАНО Й ОБРОБЛЕНО VOCA) 

Музичний звук 

 

 
 

На графічному зображенні продемонстровано: 

• поведінку групи гармонік у часі (від 1 до 7); 

• гармонічну структуру звуку; 

• поведінку модуляційних функцій частоти; 

• взаємодію в часі частотних і амплітудних модулюючих функцій. 

Таке відображення спектру звукового сигналу створює візуальне відчуття 

впорядкованої (або невпорядкованї) поведінки гармонічних компонент звуку в 

залежності від природних здібностей і кваліфікації співака [2; 228]. 
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Часовий образ першої гармоніки на тлі контуру звука 

На двох графічних зображеннях – приклад недосконалого («учнівського») 

амплітудного вібрато під час виконання учасником №5 звуків у різних октавах 

на склад «ма». За допомогою VOCA візуалізовано часовий образ першої 

гармоніки звуку сі малої октави (1,4 секунди) та звуку до другої октави (1,5 

секунди) (Додаток А, Таблиця А.5). 

 
 

Інтонаційна стабільність та частотне вібрато 

На графічному зображенні продемонстровано достатньо переконливу 

інтонаційну стабільність при виконанні співаком ноти d третьої октави (аналіз 

2,5 секунд). А також – результат фільтрації в діапазоні 4...16 Гц миттєвої 

частоти першої гармоніки, що демонструє частотне вібрато виконуваної ноти. 

Контуром показано поведінку огинаючої першої гармоніки звуку і всього звуку 

в цілому, що дозволяє визначити міру синхронності амплітудних і частотних 

пульсацій звука у процесі виконання [228]. 
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Ілюстрація Г. 5 
СХЕМА ПРОГРАМУВАННЯ В PURE DATA ЗВУКОВИХ ОБ’ЄКТІВ ТВОРУ 

«SPINNING UNIVERSE» (CHERNY / TUCHYNSKA / YUFEROVA) 

 

Ілюстрація Г. 6 
CХЕМА РОЗТАШУВАННЯ 23 ДЖЕРЕЛ ЗВУКУ В СТУДІЇ ЛАМТ та 

РУХУ ЗВУКОВИХ ОБ’ЄКТІВ В КОМПОЗИЦІЇ «SPINNING UNIVERSE» 
 

 

 
 
Схема руху звукових об’єктів 
композиції у сферічному 
просторі, де: 
• рух першого звукового 
об’єкта позначено 

• рух другого звукового 
об’єкта позначено 

• рух третього звукового 
об’єкта позначено
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Ілюстрація Г. 7 
ЗВЕДЕННЯ У CUBASE АУДІОТРЕКІВ ТВОРУ «SPINNING UNIVERSE» 

 
 
 

CТВОРЕННЯ ПРОСТОРОВОГО ЗВУЧАННЯ В REAPER 
ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАГІНА АMBISONICS 
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Додаток Д 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА 
ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Публікації за темою дисертації в наукових фахових виданнях України 

1. Юферова Г. Музичні комп’ютерні технологій в українській музичній 

творчості. До проблеми професійної музичної освіти. Київське 

музикознавство. Київ, 2013. Вип. 46. С. 234–247. 

2. Юферова Г. До проблеми дослідження сучасних моделей художньої 

комунікації (на прикладі «Леді з Шалотт» Сіріла Бредлі Рутема). 

Культурологічна думка. Київ : Інститут культурології Національної академії 

мистецтв України, 2015. № 8. С. 79–84. 

3. Юферова Г. Мультикультурний вплив як рушійна сила прогресу. 

Культурологічна думка. Київ : Інститут культурології Національної академії 

мистецтв України, 2016. № 9. С. 24–29. 

4. Юферова Г. Художня логіка твору «Homo Fugens» Олексія Войтенка. 

Київське музикознавство. Київ, 2017. Вип. 55. С. 122–143. 
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Відомості про апробацію результатів дисертації 

1. Науково-практична конференція «Молоді музикознавці України» (КІМ 

ім. Р.М. Глієра, Київ, 3–5 січня 2013 року), очна форма участі. 

2. I міжнародна науково-практична конференція пам’яті Ядвіги Григорович 

(БДУКМ, Мінськ (Білорусь), 12 листопада 2014 року), заочна форма участі. 

3. IV конференція до 100-річчя Київської консерваторії «Композитори і 

музикознавці Київської консерваторії у 1960–2010 роках» (НМАУ 

ім. П.І. Чайковського, Київ, 19 листопада 2014 року), очна форма участі. 

4. Міждисциплінарний науковий круглий стіл «Трансформаційні процеси в 

культурі України: морфологічні, інституалізаційні, регіоналізаційні, 

комунікативні аспекти» (Інститут культурології Національної академії 

мистецтв України, Київ, 6 березня 2015 року), очна форма участі. 

5. Практикум «Цифровий сутартінес» у рамках І Міжнародної конференції 

«Музика та звуковий дизайн в кіно / нових медіа» (ЛАМТ, Вільнюс (Литва), 

28 вересня – 3 жовтня 2015 року), очна форма участі. 

6. Всеукраїнська міждисциплінарна науково-теоретична конференція з 

міжнародною участю «Мистецькі реалізації універсалій культури. Зміна 

смислів» (Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 

Київ, 25 листопада 2015 року), очна форма участі. 

7. Міжнародні електроакустичні майстерні (НМАУ ім. П.І. Чайковського, 7–8 

квітня 2017 року), очна форма участі. 

8. Міжнародна науково-практична конференція «Україна. Європа. Світ. Історія 

та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (НМАУ ім. П.І. Чайковського, 

Київ, 2–3 листопада 2017 року), очна форма участі. 

9. Науково-практична конференція «Проблеми виконавства: від теоретичного 

музикознавства до виконавської практики» (КМАМ ім. Р.М. Глієра, Київ, 20 

листопада 2019 року), очна форма участі. 
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