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Тема 1 

Пристрої динамічної обробки звуку 
Компресор. Лімітер. Гейт. Експанденр. Максимайзер. Параметри 

компресії. Багатосмугова компресія. Сайд-чейн. Компресор як інструмент 
стиснення динамічного діапазону. Компресор як інструмент моделювання 
перехідних процесів звуку. Компресор як інструмент для тембральної 
модифікації звуку. Основні принципи компресії інструментів та голосів. 

Завдання: самостійно дослідити специфіку роботи пристроїв динамічної 
обробки. Обрати довільну інструментальну чи вокальну партію із бібліотеки 
мультитреків та здійснити динамічну обробку з метою стиснення динамічного 
діапазону та моделювання атаки звуку. 
 

Тема 2 
Пристрої частотної обробки звуку 

Фільтр. Типи фільтрів. Фазові спотворення при фільтрації. Еквалайзер. 
Параметричний еквалайзер. Графічний еквалайзер. Ширина смуги. 
Добротність. Частотні смуги. Принципи застосування еквалайзерів та фільтрів. 

Завдання: самостійно дослідити специфіку роботи пристроїв частотної 
обробки. Обрати довільну інструментальну чи вокальну партію із бібліотеки 
мультитреків та здійснити частотну обробку з метою корекції тембру звуку. 
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КІНОМУЗИКА 
(теоретики, композитори, культурологи, режисери — ІІ маг.) 

 
Тема 1 

Музична драматургія фільмів С. Кубрика 
Досліджувані фільми: «Цільнометалева оболонка», «Сяйво», «Космічна 

одисея 2001». 
Завдання: проаналізувати музичну драматургію вищезазначених фільмів; 

охарактеризувати функціонування цитат. Визначити стильові особливості 
авторського підходу до підбору музики. Навести по 2 конкретних приклади 
музичного контрапункту, ілюстрації руху у кадрі та розкриття внутрішнього 
світу персонажів. 
 

Тема 2 
Музична драматургія фільмів О. Балабанова 

Досліджувані фільми: «Про уродів та людей», «Брат», «Брат 2», 
«Піжмурки». 

Завдання: проаналізувати музичну драматургію вищезазначених фільмів; 
охарактеризувати специфіку контрастної драматургії. Навести по 2 конкретних 
приклади музичного контрапункту, ілюстрації руху у кадрі та розкриття 
внутрішнього світу персонажів. 

 
Тема 3 

Музична драматургія фільмів К. Тарантіно 
Досліджувані фільми: «Кримінальне чтиво», «Вбити Білла», «Безславні 

покидьки», «Мерзенна вісімка». 
Завдання: проаналізувати музичну драматургію вищезазначених фільмів; 

Дослідити стилістичну еволюцію музичного оформлення фільмів Тарантіно; 
Навести по 2 конкретних приклади музичного контрапункту, ілюстрації руху у 
кадрі та розкриття внутрішнього світу персонажів. 
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