
Комп’ютерні технології опрацювання звукової інформації 

 35 годин 

Очікувані результати Зміст навчання 

Звукова інформація в комп’ютерних системах 

Знаннєва складова 

Знає фізичні характеристики звуку. 

Пояснює основні параметри 

комп’ютерних звукових пристроїв. 

Розуміє поняття форматів файлів 

звукової інформації. 

Описує особливості стандартів 

MIDI-технологій. 

Розрізняє способи збереження 

звуку в цифровому форматі. 

Діяльнісна складова 

Знаходить звукову інформацію 

певного формату. 

Визначає якісні характеристики 

звуку. 

Здійснює елементарні операції 

редагування звуку. 

Розрізняє основні технології 

створення, обробки, збереження 

звуку. 

Визначає способи опрацювання 

звукової інформації. 

Враховує особливості форматів 

файлів звукової інформації. 

Загальні відомості про природу звуку. 

Звукова інформація в комп’ютерних 

системах. 

Основні параметри комп'ютерних 

звукових пристроїв. 

Цифровий звукозапис і цифрове 

опрацювання звуку. 

Основи MIDI технологій. 

Стандарти MIDI. 



Ціннісна складова 

Розуміє практичне застосування 

звукових композицій, створених 

власноруч. 

Усвідомлює можливості 

отриманих навичок роботи з 

цифровим звуком для реалізації 

творчих задумів 

Програмне забезпечення для роботи зі звуком 

Знаннєва складова 

Знає програмний інтерфейс MIDI-

редактора та редактора цифрового 

звуку. 

Описує інструменти введення та 

модифікації MIDI-повідомлень та їх 

призначення; 

Знає основні характеристики MIDI-

повідомлень та способи їх 

автоматизації упорядкування. 

Розуміє способи публікації MIDI-

файлів (окремих треків). 

Знає способи збереження та 

конвертації MIDI-файлу до форматів 

цифрового звуку. 

Описує основні способи 

опрацювання звукової інформації; 

Знає основні параметри звуку в 

цифровому форматі. 

Знає способи упорядкування 

багатотрекових звукових композицій; 

Розуміє призначення 

Особливості інтерфейсу програм-

редакторів MIDI файлів. 

Панелі інструментів та їх 

призначення. 

Техніка створення MIDI-файлу. 

Особливості інтерфейсу редакторів 

цифрового звуку. 

Способи та інструментарій обробки 

звуку в комп’ютерних системах. 

Алгоритми обробки цифрового 

звуку. 



багатоканальних звукових систем. 

Знає призначення та способи 

процедури зведення фонограми. 

Діяльнісна складова 

Створює нескладні MIDI-

композиції. 

Налаштовує прослуховування 

MIDI-файлів. 

Зберігає звукову інформацію у 

MIDI-форматі. 

Публікує MIDI-композиції (окремі 

треки). 

Визначає параметри основних 

характеристик звуку 

Дотримується вимог 

інформаційної безпеки в роботі з 

цифровим звуком 

Враховує можливості програмного 

робочого середовища редакторів 

звуку. 

Ціннісна складова 

Усвідомлює можливості 

отриманих навичок створення 

звукових композицій для реалізації 

власного творчого потенціалу. 

Оцінює результати власних 

звукових проектів та твори інших 

авторів 

Способи та засоби обробки звукової інформації 

Знаннєва складова Стандарти та формати MIDI 



Знає функціональні можливості та 

принципи імпорту та експорту 

файлів. 

Формулює алгоритми 

застосування інструментарію 

опрацювання звукової інформації. 

Описує способи обробки 

цифрового звуку. 

Розуміє різні способи візуалізації 

звуку в комп’ютерному середовищі; 

Описує алгоритми редагування 

параметричних характеристик 

звукової інформації. 

Розуміє можливості щодо 

керування атрибутами звукового 

файлу. 

Діяльнісна складова 

Використовує команди імпорту 

та експорту MIDI-файлів. 

Виконує автоматичне 

упорядкування електронної 

партитури за певними параметрами; 

Отримує окремі нотні партії 

окремих музичних треків. 

Додає і видаляє треки електронної 

партитури. 

Керує графічною візуалізацією 

звукової інформації; 

Застосовує звукову інформацію 

різних форматів для створення 

композицій; 

Створює та редагує додаткову 

інформацію (mp3-теги, cue-файли). 

Визначає відповідність 

інструментів програмному 

інтерфейсу редактора звуку. 

Враховує можливості 

програмного робочого середовища 

технології. 

Імпорт та експорт MIDI 

повідомлень. 

Атрибути MIDI файлу. 

Редагування MIDI-повідомлень. 

Автоматизація впорядкування 

багатотрекових композицій. 

Джерела цифрового звуку. 

Основні та додаткові параметри 

цифрового звуку 

Алгоритми опрацювання звукової 

інформації. 

Упорядкування багатотрекових 

звукових композицій 

  



щодо застосування інструментів 

обробки звуку; 

Ціннісна складова 

Дотримується неруйнівних 

алгоритмів редагування звукової 

інформації. 

Усвідомлює можливості 

отриманих навичок створення 

звукових композицій для реалізації 

власного творчого потенціалу. 

Публікація звукової інформації 

Знаннєва складова 

Знає найуживаніші способи 

(формати) публікації звукової 

інформації; 

Пояснює вимоги до публікації 

звуку; 

Розуміє призначення додаткових 

атрибутів файлів цифрового звуку; 

Описує основні вимоги до 

публікації звукової інформації. 

Діяльнісна складова 

Конвертує багатотрекові звукові 

композиції у загальнодоступні 

формати. 

Виокремлює звукові треки з 

мультимедійних проектів та відео. 

Обирає спосіб публікації звукової 

інформації відповідно до проектних 

умов та завдань. 

Знаходить та формує текстову 

Формати публікації звукової 

інформації. 

Особливості мережевої публікації 

звуку. 

Підготовка електронних партитур до 

друку. 

Способи вилучення окремих 

звукових треків. 

Конвертація MIDI-файлів у 

цифровий формат. 



(додаткову, графічну) інформацію 

щодо звукового файлу. 

Визначає відповідність формату 

файлу звуку до умов публікації 

Враховує властивості формату 

звукового файлу 

Ціннісна складова 

Дотримується авторських прав та 

ліцензій на використання звукової 

інформації та мультимедійних 

елементів 

Усвідомлює важливість якісних 

характеристик звукової інформації 

Оцінює результати власних 

звукових проектів та твори інших 

авторів 

 

 


