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змінюють. На нашу думку, змінити внутрішній план корпоративної культури за досить 

короткий проміжок часу (зберігаючи при цьому увесь кадровий склад) практично 

неможливо. Але протягом останнього часу, не зважаючи на труднощі та складнощі, які 

виникали в нових умовах, ЗВО не лише зберегли своє добре ім’я і традиції, проживши період 

оптимізації, зараз активно розвиваються у всіх напрямках своєї діяльності, розширюючись 

вже на теренах, підконтрольних Україні. 
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Цимбал К. О., старший викладач 

Цимбал С. В., викладач 

Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, Україна) 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ СЕКВЕНСОРІВ ТА ГРАФІЧНИХ РЕДАКТОРІВ У 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Сьогодні неможливо говорити про якість освіти, якщо рухи, які відбуваються в 

сучасному середовище не знаходять втілення в самому освітньому процесі. Першочергово, 

це стосується стрімкого розвитку інформаційних технологій та їх використання  в роботі зі 

студентами. Окремо стоять ті, що можна використовувати в мистецькому освітньому 

процесі.Висвітлення основних програм для студентів закладів вищої освіти мистецького 

профілю й є темою даної статі. 

Володіння умінням працювати з програми секвенсорами та графічними редакторами 

належать до великої кагорти вмінь роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями.  

Інформаційно-комунікаційні технології – це сукупність методів, засобів та прийомів 

пошуку, зберігання, опрацювання, подання та передавання графічних, текстових, цифрових, 

аудіо та відеоданих на базі персональних комп`ютерів, комп`ютерних мереж та засобів 

зв`язку. 

Робота з такими програмами секвенсорами як Nuendo чи Cubase, та графічними 

редакторами Sibelius чи Finale дають змогу оволодіти компетенціями аранжування та 

інструментовки.  Завдяки вражаючій наочності та оперативності зʼявляється можливість 

демонструвати студентам: 

• звучання твору у виконанні різними музичними інструментами з використанням 

різноманітних звукових ефектів;  

• можливість набору та редагування нотного тексту, що особливо цікаво для для 

виконавців на транспонуючих інструментах або концертмейстерів;  

• за допомогою поєднання роботи програмам секвенсорів з графічними редакторами, 

ми маємо можливість дуже оператино та якісно робити аранжування для музичних 

колективів будь-яких складів. 

Секвенсер (англ. Sequencer) – у первісному розумінні, пристрій запису та відтворення 

послідовності контрольної інформації для електронного музичного інструменту; згодом – 

функція записуючого програмного забезпечення, що дозволяє користувачеві зберігати, 

програвати та редагувати MIDI-інформацію. 

Cubase (Steinberg Cubase) – серія комп'ютерних програм багатоканального зведення, що 

включають в себе MIDI-секвенсер і Аудіоредактор, створена німецькою фірмою Steinberg. 

Перша версія, що працювала на комп'ютері Atari ST, була запущена 1989 року. 

У програмі Cubase можна працювати з проектами, що включають доріжки MIDI та 

аудіо, а також супутню інформацію, наприклад текст пісні. Програма дозволяє змікшувати 
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всі треки у звуковий файл формату .wav або .mp3, який можна, наприклад, записати на 

аудіодиск. Cubase має функції VariAudio для графічної питч-корекції вокалу. 

Слід зазначити, що хоча і стандарти MIDI і стандарти збереження аудіо інформації 

підтримують переважна більшість сучасних програм, імпортування чи експортування 

цілісного проекту між Cubase та іншою подібною програмою багатоканального зведення, 

наприклад Logic Pro, Pro Tools, або Cakewalk є проблематичним.  

Починаючи з версій 1996-97 року, Cubase підтримує роботу з VST-плаґінами, що були 

розроблені тією ж фірмою Steinberg, і невдовзі стали стандартом для всіх програм 

багатоканального зведення. 

Nuendo (Steinberg Nuendo) – професійний DAW. Має можливості роботи з 

аудіофайлами різних форматів, а також з MIDI-даними за допомогою секвенсора. Підтримує 

технології VST, VSTi, ASIO. 

Відрізняється від Cubase тим, що орієнтована не тільки на музикантів, а й на будь-яку 

професійну діяльність з озвучення в т.ч. фільмів, тв програм, реклам, радіопередач та іншого. 

Відповідає цьому і функціональний зміст, що представляє собою "розширений варіант 

Cubase" з додатковими професійними зручностями, наприклад: більшу кількість сурраунд 

каналів, сурраунд плагіни, покращений редактор кроссфейдов, найкраща підтримка 

контролерів, AAF і EDL імпорт, покращена підсистема автоматизацій, професійна система 

дублів та інше.  

Нотний редактор (англ. scorewriter, також нота́тор), – комп'ютерна програма, 

призначена для набору нотного тексту. Усі нотні редактори дозволяють користувачеві 

вводити, редагувати та роздруковувати нотний текст різного ступеню складності. 

Можливості деяких програм обмежуються набором легкої пісні чи фортепіанної п'єси, інших 

дозволяють працювати зі складною оркестровою музикою, від середньовічної до 

авангардної. 

Sibelius – популярний редактор нотних партитур для Microsoft Windows, Mac OS, Mac 

OS X і RISC OS від компанії Sibelius Software (тепер частина Avid Technology). Цією 

програмою користуються композитори, аранжувальники, виконавці, музичні видавці, 

викладачі та студенти, для створення музичних партитур і інструментальних партій. 

Програма названа на честь видатного Фінського композитора Яна Сібеліуса. Sibelius був 

задуманий та розроблявся британськими братами близнюками Беном і Джонатаном Фінами в 

1986 році і вперше був випущений для комп'ютерів Acorn Risc PC в 1993 році, версії для 

Windows і Mac були випущені в 1998 і 1999 роках відповідно. 

Першим відомим користувачем програми став композитор та редактор Richard Emsley. 

Першою опублікованою за допомогою «Сібеліусу» композицією став твір Antara Жоржа 

Бенжаміна. Sibelius дозволяє створювати нотний текст у власному форматі з розширенням 

.sib, відтворювати його та записувати на аудіо CD. Окрім того є можливість експорту файлів 

у midi-формат та у графічний формат. Плагін Photoscore дозволяє сканувати нотні тексти та 

імпортувати отримані зображення у нотний редактор. 

Існують звукові бібліотеки, створені партнером виробника - компанією Native 

Instruments, які можуть бути інстальовані в програму для поліпшення якості відтворювання. 

В поставку Sibelius входить компактна бібліотека Kontakt Player, що може бути використана 

замість стандартних фонтів (sound font) звукової карти. 

Принцип роботи в Sibelius – контекстно-залежний. Цей принцип дозволяє нам виділити 

будь-який об’єкт документу та будь-яким чином редагувати його або вводити наступні 

об’єкти. Більшість об’єктів також можна також безпосередньо перетягувати мишею. 

В порівнянні з іншим нотним редактором – Finale, програма володіє кращим 

автоматичним ранжиром нот, однак меншими можливостями в оперуванні нетрадиційними 

або новітніми формами записуFinale – нотний редактор, створений компанією MakeMusic. 

Ця компанія виробляє також дешевші версії програми, що містять основні утілити - Finale 

NotePad, Printmusic та Allegro. Версії Finale Guitar та Finale Songwriter розраховані на 

спеціальні музичні цілі. Творцем першої версії – Finale 1.0 у 1988 році був американський 


