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Прізвище, ім’я, по-батькові Баннов Дмитро Дмитрович  

Контакти e-mail: d.bannov@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра естрадного співу 

Посада Старший викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

 

Баннов Дмитро Дмитрович - старший викладач. Здобув дві вищі освіти: 

перша з вокалу, друга - режисер шоу програм. Викладав історію джазу, 

більше десяти років практикував режисерське мистецтво, викладав 

майстерність актора. Паралельно більше 20 років займається аранжуванням 

та написанням сучасних пісень. Працював з багатьма українськими та 

російськими виконавцями та продюсерськими центрами: гурт «Алібі», 

Віталій Козловський, Діана Гурцкая, Сергій Жуков (гурт «Руки вверх»), 

Сергій Пєнкін, продюсерський центр Максима Фадєєва «MALFA», Мітя 

Фомін та ін. Працював аранжувальником на телевізійних проєктах «Один в 

один», та «Точь-в-точь». Здобув диплом «Композитор року» за пісню 

«Мала» (В. Козловський), яка протрималась у топ-чарті рекордні 7 тижнів. 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета навчальної дисципліни «Композиція та комп’ютерне аранжування» – це формування у студентів 

навичок аранжування поп-музики та звукозапису.  Ознайомлення із сучасними стилями музичного 

аранжування, з використанням  інформаційних технологій у мистецтві. Засвоєння студентами основних 

концепцій  роботи з музичним матеріалом, основних засобів та методів обробки, конвертації і  видання 

музичної інформації за допомогою музичних програм. Засвоєння матеріалу  курсу має для майбутнього 

викладача мистецтв і музикознавця практичне значення,  оскільки дозволить широко застосовувати музичні 

інформаційні технології в творчій  та педагогічній діяльності естрадного виконавця.  

Завдання:  

- Забезпечити оволодіння студентами теоретичною базою використання  інформаційних музичних 

технологій у музиці;   

- забезпечити оволодіння методикою освоєння комп’ютерних музичних  програм;  

- забезпечити оволодіння студентами основними засобами і методами  створення аранжування за допомогою 

професійних музичних програм; 

  - сформувати у студентів достатні знання, вміння та навички, необхідні для  ефективного використання 

основних методів курсу у професійній виконавській  діяльності. 
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ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – 1 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – 1 

 

Модулів – 2 
Семестр – 2 Модулів – 2 Семестр – 2 

Змістових модулів – 2 
Лекційні – 

16 

Змістових модулів 

– 2 

 

Лекційні – 

4 

Загальна кількість 

годин – 120 
Практичні – 

14 

Загальна кількість 

годин – 120 
Практичні – 

2 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

 

Тижневих годин для 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних –  2 

 

Самостійна робота – 90  
Самостійна робота – 

114 

Форма контролю – 

2 семестр – 

залік 

 

Форма контролю – 

2 семестр – 

залік 

 
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Компетентності, які повинен набути здобувач вищої освіти в результаті вивчення навчальної 

дисципліни. 

025 Музичне мистецтво (відповідно до Стандарту вищої освіти. Другий (магістерський рівень) вищої 

освіти. Ступінь «магістр». Галузь знань 02  «Культура і мистецтво», спеціальність 025 «Музичне мистецтво». 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

музичної професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в 

теорії, історії музики, у педагогіці, виконавстві та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1. Здатність спілкування іноземною мовою. 

3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 9. Здатність працювати автономно. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. Володіти професійними навичками виконавської 

(диригентської), творчої та педагогічної діяльності. 
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2. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та 

самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного 

образу у виконавстві. 

3. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та 

напрямків. 

5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у 

виконавській діяльності, створювати його індивідуальну 

художню інтерпретацію. 

6. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-

стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при 

створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

8. Здійснювати викладання гри на інструменті / вокалу / теорії, 

історії музики / композиції з урахуванням потреб здобувача 

освіти, цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей 

здобувача. 

Програмні результати навчання 

1. Володіти професійними навичками виконавської (диригентської), творчої та 

педагогічної діяльності. 

2. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити 

переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві. 

3. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків. 

5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, 

створювати його індивідуальну художню інтерпретацію. 

6. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної 

атрибуції музичного твору при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

8. Здійснювати викладання гри на інструменті / вокалу / теорії, історії музики / композиції з 

урахуванням потреб здобувача освіти, цілей навчання, вікових та індивідуальних 

особливостей здобувача. 
 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 –        словесний (викладення основних положень навчального курсу); 

– ілюстративний (показ викладачем методів і прийомів); 

– ілюстративно-словесний (поєднання викладачем пояснень з ілюстрацією прийомів); 

– репродуктивно-варіативний (поєднання студентом запропонованих викладачем прийомів з іншими 

формами й методами звукорежисерської діяльності); 

– креативний, творчий (створення студентами оригінальних варіантів інтерпретації музичних творів; 

нестандартний підхід до розв’язання сценічних ситуацій; опанування навичок імпровізації); 

– проектування (розроблення авторського проекту аранжування музичного твору; створення власного 

проекту роботи над музичним твором; підготовка ІНДЗ з обраної теми); 

– моделювання (імітація в навчальному процесі педагогічних ситуацій і професійної діяльності 

аранжувальника); 

– педагогічний аналіз (формування у студентів навичок самоаналізу і самокоригування своїх 

педагогічних і музично-виконавських дій); 

– інтеграції (акумуляція і синтез знань з різних фахових дисциплін у процесі педагогічної та 

інструментально-виконавської діяльності). 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Основи композиції та аранжування 

Тема 1. Основи композиції 10 2 1 7 10 1 - 9 

Тема 2. . Основи аранжування. Сучасне 

аранжування творів 
10 2 1 7 10 - - 10 

Тема 3. Стандарт МІDІ 10 1 1 8 10 - - 10 

Тема 4. Секвенсор. Його функції.  

Програмні секвенсори та їх види  
10 1 1 8 10 - - 10 

Тема 5. Комп’ютерні програми запису та  

редагування звуку 
10 1 2 7 10 - - 10 

Тема 6. Акустичні та синтезовані  

музичні інструменти  
10 1 1 8 10 - - 10 

Разом за змістовим модулем 1 60 8 7 45 60 1 0 59 

Змістовий модуль 2. Запис матеріалу у студії 

 

Тема 7. Студія звукозапису  12 1 1 10 12 - - 12 

Тема 8. Процес звукозапису  12 1 1 10 12 - 1 11 

Тема 9. Редагування музичного   

матеріалу  
12 2 1 9 12 1 - 11 

Тема 10. Багатоканальний запис  12 2 2 8 12 1 - 11 

Тема 11. Зведення та мастеринг  12 2 2 8 12 1 1 10 

Разом за змістовим модулем 2 60 8 7 45 60 3 2 55 

Разом годин  120 16 14 90 120 4 2 114 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів 
Оцінка 

ECTS 

для екзамену, диф. заліку курсової 

роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
80-89 B 

добре 
74-79 C 

66-73 D 
задовільно 

60-65 E 

35-59 FX не зараховано 
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0-34 F 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

з можливістю повторного 

складання 

Система накопичення балів 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна кількість 

балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 300 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем екзамен 

Сума балів за всі проведені поточні контрольні(модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за 

кожен): 5 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, модульний контроль 3, модульний контроль 4,  

самостійна робота ) * 0,5 (постійний екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до екзамену 

(диференційованого заліку) 

Екзамен (диференційований залік) оцінюється max 100 балів * 0,5 (постійний екзаменаційний коефіцієнт) = 

результат екзамену (диф.заліку) 

Підсумкова оцінка за екзамен (диф.залік)= результат  оцінка до екзамену (диференційованого заліку) + 

результат оцінка до екзамену (диференційованого заліку) 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем залік 

Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за кожен): 

кількість заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота) = результат заліку 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова: 

1. Гайденко І. А. Особливості створення музичного твору за допомогою сучасної комп’ютерної техніки // 

Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. – Вип. 21: Музичний твір як творчий процес – Київ, 2002. – 

113-121 с.  

2. Драйден Ґ., ВосДж. Революція в навчанні / Перекл. з англ. М. Олійник. – Львів: Літопис, 2005. – 542 с. 

3.  Кендау Д., Доерті Д., Йост Д., Куні П. Intel® Навчання для майбутнього. – К.: Нора-прінт, 2005. 

4. Пройдаков Е. М. і Теплицький Л. А. Англо-український  тлумачний словник обчислювальної техніки, 

Інтернету і  програмування. – Київ,2007.– 824 с. 

5. Стецюк І. Історія електронних синтезаторів//журнал Музика №4; – К.: 2006. – 22-25 с. 

6. Шеремет В.П. Музика і Finale: навчально-методичний  посібник. –Краматорськ: ТОВ «Тритон-МФ», 2008. 

– 284 с. 

7.  Montanagro L.K. A Singers Guide to Performing Works for Voice and Electronics: Treatise for Degree of Doctor 

of Musical Arts / TheUniversity of Texas at Austin, 2004. – 104с.  

8. NewquistH.P. MusicandTechnology. – NewYork: «BillboardBooks», 1989. – 198 с.  

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом курсу з огляду на складність дисципліни, яка вивчається на 1 

курсі, коли студент ще не вповні володіє всім обсягом потрібної йому інформації. За умови дистанційного 

навчання важлива присутність студента під час онлайн-зустрічей у Google-Meet та регулярне виконання 

завдань у Google-classroom. 

Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря 

призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Переоцінка завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я 

завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня створить 

комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить його про своє рішення. 

Перескладання роботи студентів можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви у 

письмовій формі. 

Академічна доброчесність та плагіат. Студенти мають діяти у професійних та навчальних ситуаціях 

із позицій академічної доброчесності та професійної етики, а саме:  
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1. самостійно виконувати навчальні завдання; 

2. посилатися на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей; 

3. усвідомлювати значущість норм академічної доброчесності; 

4. оцінювати приклади людської поведінки відповідно до норм академічної доброчесності; 

5. давати моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх з моральними та професійними нормами.  

У разі проявів академічної недоброчесності з боку студентів відповідним Положенням, яке діє у 

КМАЕЦМ, передбачене: 

             1. повторне проходження оцінювання (іспиту, заліку та ін.); 

2. повторне проходження навчального курсу; 

3. попередження; 

4. позбавлення академічної стипендії; 

5. позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати за навчання; 

6. відрахування з Академії. 

Мобільні пристрої на заняття використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  

мобільних пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного використання - 

видаленням студента з навчальної аудиторії. 

             Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з 

аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


