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ХАРАКТЕРИСТИКА СЇЧАСННХ ШФПРМАЦІЙНЩ

РЕСУРСІВ ДЛЯ ЬІУЗПЧНОЇ САЗЇППСВІТН ДПРПСЛШ
Коваленко О.М.

Інсниппут інфоріґшдйшо: тата-отож? ЇЗПССІП-Ш навчання НіПН України,

.Іґ. Київ

“з? публікації [2] зазначено, що стрімкий і бурхтньий розвиток “Геб-
технологій розкриває сучасній людині нові мозклтпзості, тим самим

допомагаючи ій відповідати вимогам суспільства, удосконалюватися через
самоосвіту' і саморозвиток. Нині інформаційно-комунікаційні технології

надають безліч моястивостей для будь-якого користувача і задовольняють
різноманітні інформаційні запити сучасної людини. У сучасних умовах, не

тільки професійні музиканти, а і любитель використовуючи інформаційно-
комунікаційних технологій можуть самостійно створювати музичні твори та

за ймапзся самоосвітою.
Наразі вважаємо за необхідне проаналізувати сучасні інформаційні

ресурси в мережі Інтернет щодо проблематики створення електроШіої музики,
розглянути їх змістовне наповнення та відкритість [у нашому розумінні -
безкоштовний доступ]. ІОскільки, попередні публікації автора [І; 3] будці

спрямовані на аналіз особливостей використання цифрових аудіо робочих

станцій для створення електронної музики. тому для продовжиться дослідження

у цьому напрямі, було виокремлено ряд інформаційних ресурсів, що мозку-ть
бути використані для музичної самоосвіти, а саме для створення музичних

творів. Серед них:
1. Школи електронної музики (проаналізовано російськомовних Ш], що

мають власні саиги і пропонують послуги групового чи індивідуального
навчання створенню електронної музики, діджеїнгу. музичному дизайну,

аранжуваншо, теорії музики, звугкорезкисурі та ін. Окремі з них також,
пропонують індивідуальне консультування із перелічених напрямків та онлайн
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навчання з використанням таких програм як Бйуре, оїоо та Теашїіеууег. Серед

зарубіжних шкіл [проаналізовано Ш) електронної музики, що мають власні
сайти та пропонують послуги навчання створенню електроьшої музики,

діджеінгу', музичному лизатїпіу, араюкуванню, теорії музики, мікшуванню та ін.
Деякі з них пропонують можливість онлайн навчання та консультування з
питань створеш-тя музики, звукорежисури, музичного дизайну та ін.

2. Сайти, шо присвячені музичній самоосвіті дорослих, а саме створенню

електрошої музики, музичному дизайну, аранжуваШію, мікшуванию та
музичній грамотності. На даних сайтах представлено ряд відеокурсів зі

створення електронної музики та діджей-ну, як платних так і безкоштовних
відеоуроки та аудіо матеріалі, статті на тему створення електроштої музики.

Також, окремі ресурси пропонують постуги онлайн консультування з питань
повязаних зі створенню: електронної музики та додаткові матеріали: файли

проектів, бібліотек і семплів, плагіни. Користувачам пропонується оформити
підписку та отримувати оновлення на пошту. На певнтгх сайтах є можливість

отримати доступ до великої бази відеоматеріалів, присвяченшс створенню
електронної музики на визначений термін (місяць, рік). На певних порталах є
можливість авторизованим користувачам розміщувати власні твори на сайті та

прийматиучасть в обговоренні як своїх так і чуждот робіт. Також, розглянуто З
зарубокиі сайти на яких представлені Відеоуроки, інтервю з відомими

продюсерами, аранжувитвт-шкакпі та звукорежисераш-і, статті, інструкції по
роботі з плагінами, обзори плагінів та аудіо обладнання. Наведемо перелік 11

російськомовних та 3 зарубіжних сайтів, присвячених створенню електронної
музики: иСтворення електронної музики» [Іігфлгіґйегупинчісш]; кНір-Ііор по-

русски» [ЬІЧІІ'ГЩЬОРЛОДЕ]; «Створення електроюіої музики за допомогою
программи Г'Ь Бшбіо» (ЬтєрїіґШ-мцбіорто.ш), ґаНавчальний портал по роботі зі

звуком та музикою» пр:.ґ'і“и-туту.тиачгег-5]ті]15.гп), «Музичний онтайн коледж»
(ЬЦрзЧзШбу-швзіош]; кЕШдиктопедія звука 1ій.?іічтізоішнб» Отпрїігіґууійізонпбогр];

иВідеошкола компьютериої музики» []Шр:.-"ігигигуу.нітп1а15шбу.ш];
иРосійськомовний портал програм:-ін РІ. Бштііо» (ШірлґШ-вшбіолп): «Музичний

портал Ш Сіту» (Ьтєрд'ґ'сісіґулц), «Створення музики на ЕПЬШіЮТЕРіН
(ЬНРІЕГ.'ґШі“'5.Ш]; «Все про просування діджеїв» твір:.їґгбашоцзбуздо]; «Нові-' ш
шаІіе еІестгопіс шввіс» [ІШр:їШоууТоііЩКоеІесттопісшвзіссош), кАвЬ Ашііо»

(ІтЦрзлґЇазЬнвбіо); «Репзабо РІасе» Шпр:.їі“тууу.репьабозр1асе.гу].

З. Канали відеосервісу ТоншЬе, на яких розміщуються відеозаписи
стосовно створенню електронної музики, міктцуваншо, музичному дизайну,
діджеінту та ін.. як від відомих продюсерів, аранжуваннпків і звукорежисерів
світу, так і від любителів. Створивши аккаунт на даному сервісі, можна
оформити підписку та отримувати оновлення вибраних каналів. Перелік 12

проаналізованих каналів сервісу-' відеохостингу ТопшЬе: «РЬ Бшбіо РКС-'»
Цифра:д.і“іщууууовшізе.сошдввегґбуаврготу): кЬШЕЕІЕНЕБОГРІСІАЬ»

[]:птрьнґїуушуу.уоцШІзелошІвветЛу-ШЕЕШНЕЗОРПСІАІ]; ісШіІ-Ііяоцпб -
енциклопедія звуку» []Шрз:Р.-"тут.уоттшЬесош-“пзегїууійівонпбзї иТЬеТтшез Ен»

(Епрзлґїууууду.уоїішІтеношіґвзетґТЬеТнцезЕн); «Ріо Іуііхіци»
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(икрой-“упаду.уовшЬе.сошґґсІіашеІШОТЗАхПШ-ШСЩЕеКтЗБоА]; кОфіційний

канал Андрія Еахненко (Апбі 1ІШах]! - продюсера, звукорежисера»
[ЬЦутзлЙ-ґууткткуоцшбе.соші'іізегґ'апбінах-“Їеатигеф; иКанал Олексія Разумова -

аранжувальника, звукорежисера» (ІтгчіздґіґшуууууоцшЬе.сошґїізетїсузіісіоивзіс];
кшооіііті» (Ьтфвїіууи-ту.уовшЬеоошІвветґ'и-лооіспі]; кБцШте Мцзіс Маиаиіце»

(Нітри:ігі“ууиту.уовш]зе. шШвьмШиШеЬїцзісМаБШШе); к]о]:ш ОІіц»
(]айрвлгіґуутіпкуоЦШЬе. сошзґцзегґ'іїізоцпбї]; «Ові: бе Меует ТціотіаІЕ»

Нацраді-гниду.уоцтііїте.сошзґцзегґ'овтацбшеуегшшпаи]; іШцаЕе-ЬШеіз
(Ьпрвлґіиии.уовшізелошівзеті'ішареііпе].

4. Спеціалізовані журнали - «Музыка и злектроника»
[йпрїґгіґууікиїшцкеІеоітонш] та кМедиамузыка» твір:-Читишебіашнзіс-

уошпаІсош] у яких публікуються статті на тему використання інформаційних
технологій в музичній освіті.

5. Сторінки і групи у соціальних мережах. "з" атасебооїоз (проаналізовано
6 сторінок і 2 груп), що містять інформацію щодо музичної самоосвіти

доросшіх. Ці сторінки та грутти об*єдт-гують користувачів, які цікавляться
питаннями створення електронної музики, музичного дизайну, міклиування та
ін. ”За допомогою груп та сторінок соціальної мережі користувачі можуть

обмінюватися інформацією у вигляді статей. аудіо- та відеоматеріалів,
рекомендацій щодо створення електронної музики. ? мережі кВкоьпакте»

(проаналізовано 8 груп) розміщено інформацію щодо створення електронної
музики у вигляді статей, відеоуроків. аудіозаписів та рекомендацій

адміністраторів групи та інших користувачів. Також, часто у цих групах
проводяться опитування щодо використання різноманітних програм та плагінів.

б. Форуми (проаналізовано 8] на яких користувачі спілкуються з
однодумцями, отримують інформацію стосовно вибору програм. плагінів,
обладнання, рекомендації щодо їх використання. поради та відгуки стосовно

власної творчості.
В результаті проведеного аналізу вітчизняних та зарубіжних

інформаційних ресурсів, робимо такі висновки: 1) існує велика кількість

зарубіжних інформаційних ресурсів, в тому числі російськомовних, на яких
розміщено матеріали стосовно музнчиої самоосвіш. Більшість інформаційних
матеріалів розповсюджується безкоштовно та існує можливість придбання
відеокурсів або проходження онлайн тренінгів, 2) лише один віттшзняний
ресурс []]ГЕРІЇЛПРЬПРЕЦШ) нами визначено як той, що призначений для
музичної самоосвіти дорослих, проте він містить недостатню кількість
інформації стосовно створеіпія електронної музики; З] зарубіжні сайти
присвячені музичній самоосвіті ДОРПСШІХ зазвичай мають відповідні групи або
сторінки у соціальних мережах, а також свої канагці иа тЕспіітіІте, 4) серед
проаналізованих моб-ресурсів є як персональні блоги, так і спеціалізовані
навчальні сайти, матеріали на яких розміщують фахівці в галу зі аранжування,
музичного дИзайну та звукорежисурі.
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