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теХнолоГІчнІ ПРоцеСи фоРМУвання звУКовоГо 
СУПРовоДУ в аУДІовІзУальноМУ твоРІ

Актуальність статті полягає в дослідженні технологічних процесів, 
що виникають при створенні звукового супроводу в аудіовізуальній компози-
ції та визначенні категорій, що утворюють його основу і є необхідними для 
показу цілісної панорами цього явища. Мета дослідження – виявлення та 
систематизація основних складових технологічного процесу при формації 
звукового супроводу аудіовізуального твору, узагальнений аналіз та висно-
вки стосовно цього аспекту. В якості методів вивчення матеріалів щодо 
технологічних процесів, які мають важливе значення для існування звукового 
супроводу в аудіовізуальному творі, обрано системно-аналітичний (розгляд 
джерел, які розкривають це явище, їх порівняльний аналіз та систематиза-
ція) та узагальнюючий (виведення зазначених категорій, створення панорам-
ної картини розгляданого явища). Висновки підсумовують інформацію щодо 
технології створення звукового поля, відзначають базисні категорії-ком-
поненти цього процесу (звук як одиниця музичної інформації і ядро фонової 
композиції; інженерно-технічне обладнання і наявність групи фахівців, що 
відповідають за забезпечення звукозапису), категорії-принципи обробки зву-
кових джерел (методи роботи зі звуком і ефекти, одержувані в результаті), 
категорії-структури (цілісні фонові композиції) та шляхів реалізації, значен-
ня технологічних процесів при створенні звукового оформлення; викладено їх 
концепцію як науково-практичного феномену і подано перспективи розвитку 
лінії створення звукового супроводу в аудіовізуальному творі.
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Постановка проблеми. Аудіовізуальний твір являє собою твір, 
який фіксується послідовними кадрами, що відображають рухомі зо-
браження, сприйняття котрого можливе виключно за допомогою екра-
ну (Дьяченко, 2017). Видами аудіовізуального твору є кінофільми, те-
лефільми, відеофільми, слайдфільми, діафільми тощо. Технологічні 
процеси створення звукового супроводу в аудіовізуальному творі – 
явище, що безперервно змінюється, збагачується новими формами 
і розширює свої рамки в режимі реального часу. Цей феномен має 
власну історію формування, модифікацій, змістовних трансформацій 
і виходу на якісно новий рівень, містить цілий ряд елементів, що віді-
грають провідну роль в його формуванні та реалізації його потенціалу. 
Названі передумови визначають актуальність цього дослідження.

Аудіовізуальна композиція – сукупність усіх елементів кадру, їх 
взаємне розташування і поєднання (Дьяченко, 2018a). Звуковий су-
провід в контексті аудіовізуального простору – це звукове оформлен-
ня будь-якого матеріалу (кінофільму, мультфільму), що анімується.

У пропонованому дослідженні вперше представлено матеріали, 
що розкривають природу і суть технологічних процесів при ство-
ренні звукового супроводу в аудіовізуальної композиції. Показано 
систематизовані елементи, що становлять основу явища, виведено 
їх категорії. Частини технологічного процесу чітко розподіляються 
за групами, до кожної з яких належать певні складові цього феномену. 
Здійснено збір, систематизацію, аналіз, а також створено панорамну 
схему компонентів, необхідних для реалізації технологічного процесу 
при створенні звукового оформлення аудіовізуального контексту.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Основи і передумо-
ви технологічних процесів зі створення звукового супроводу в ауді-
овізуальному творі висвітлюють праці багатьох учених. Питанню іс-
торії звукорежисерської майстерності присвячені роботи В. Дьяченка 
(2018b), Д. Хренова (2019), Ж. Даюка та В. Дмитрака (2018). В. Дьяченко 
розглядає з точки зору теорії, історії та практики творчу діяльність 
українських звукорежисерів другої половини 20 – початку 21 століття 
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(2018a). В. Волкомор (2020) вивчає шляхи розвитку звукової інженерії 
в Україні. Д. Хренов (2019) розкриває процеси становлення і розвитку 
звукорежисерської майстерності в царині українського кіно і телеба-
чення. Досліджуючи перспективи розвитку саунд-дизайну в Україні, 
вчений розкриває процес виникнення нової спеціальності в галузі зву-
кової режисури – «саунд-дизайнер», специфіку роботи і функціональні 
складові діяльності саунд-дизайнера (Хренов, 2018).

Еволюцію звукозаписуючого обладнання розглядають Ж. Даюк 
та В. Дмитрак (2018), О. Москва (2019), а також Л. Остапенко та 
В. Скоромний (2020).

Звук як основний провідний компонент технологічного процесу 
досліджує В. Дьяченко (2018b), вважаючи його «одиницею худож-
ньої інформації», на базі якої створюється фонокомпозиція. Також він 
розглядає і основні компоненти технологічних процесів зі створення 
звукового супроводу в аудіовізуальному контексті (фраза, епізод, си-
туація). Такими компонентами є: «звукове поле» (первинне і вторин-
не), «фонова формація» (вертикальне поєднання аудіо ліній), «фонова 
конструкція» (об’єднання фонових формацій), «фоновий комплекс» 
(певна послідовність фонових конструкцій) і «фонова композиція» 
(цілісна, об’ємна структура-схема, яка існує в просторово-часовому 
середовищі). Сучасні тенденції в сфері технології створення звуково-
го оформлення описує і Д. Хренов (2019). Іноземні вчені досліджу-
ють естетичну цінність і практичну реалізацію елементів сучасного 
програмного забезпечення та інструментарію (K. Tatar and P. Pasquier, 
2018; K. Tahiroğlu and M. Kastemaa and O. Koli, 2020; A. McPherson 
and K. Tahiroğlu, 2020). 

Мета і завдання статті. Процес формування технологічних про-
цесів зі створення звукового супроводу в аудіовізуальному просторі 
(місці, де відбувається дія) досі залишається недослідженим, тому по-
каз його єдиної картини є актуальним. Отже, у статті здійснено збір, 
систематизацію та аналіз джерел, показано панораму явища під на-
звою «технологічні процеси створення звукового супроводу в аудіові-
зуальному творі».

Методологія дослідження. В публікації здійснено кілька ета-
пів дослідження і розробки джерел із метою отримання необхідних 
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висновків. Перший етап – комплектація і систематизація матеріалу, 
присвяченого технологічним процесам створення звукового супрово-
ду в аудіовізуальному просторі. На цьому етапі відбувається визна-
чення і чітке окреслення (у вигляді категорій) найважливіших компо-
нентів, що зводять зазначений феномен у єдине ціле. Другий етап – 
розкриття внутрішнього змісту, а також функціонування і реалізації 
в аудіовізуальному контексті кожної з категорій, представлених на 
першому етапі дослідження. Третій етап – власне результативна 
частина статті – показ панорами такого явища, як технологічні про-
цеси створення звукового оформлення в аудіовізуальному контексті. 
Цей етап постає як висновок з дослідження, відкриває перспективи 
для подальших наукових розробок у цій сфері і є хорошою система-
тизованою теоретичною інформацією для молодих творців сучасних 
зразків медіа-мистецтва.

Повноту, багатогранність і широту панорами досліджуваного яви-
ща забезпечують кілька важливих методів осягнення технологічних 
процесів створення аудіоматеріалу, а саме: метод збору тематичних 
джерел, метод систематизації отриманого матеріалу, метод визначен-
ня і виведення категорій, що становлять ядро досліджуваного фено-
мена, метод теоретичного аналізу змісту і реалізації кожної з окрес-
лених категорій, з опорою на дані практичних спостережень. Метод 
аналізу-узагальнення дозволяє створити власне панораму технологіч-
них процесів створення звукового супроводу в аудіовізуальному творі 
та підвести підсумки дослідження. 

виклад основного матеріалу дослідження. Звук є головним 
елементом в технології створення аудіо-оформлення. В медіа-кон-
тексті звук передає суть зорових образів і диктує їх характер і роз-
виток. Подібно до візуальних картин і символів, звук може означати 
причину або наслідок певної події, ставати аудіо-символом персона-
жу в певній ситуації. Звук у цьому випадку виконує роль лейтмотиву 
(The role of sound…, 2021). Цей елемент технології зі створення ау-
діо-оформлення медіа-композиції є першою найважливішою катего-
рією в єдиній цілісній картині – панорамі досліджуваного феномена. 
Згідно В. Дьяченко (2017), звук – це одиниця художньої інформації, 
яка завдяки нотам стає основним елементом, ядром акустичного тек-
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сту. Нота – провідний матеріал технологічних процесів зі створення 
аудіо-оформлення композиції. 

Інженерно-технологічна база, що забезпечує створення звуково-
го супроводу в аудіовізуальному просторі – друга найважливіша скла-
дова, а також категорія панорами технологічних процесів із забез-
печення аудіо-оформлення арт-композицій. Інженерно-технологічна 
база – це набір інструментів, що цілковито підпорядкований режисе-
рові. Ця категорія містить перелік спеціалізацій, які забезпечують тех-
нологічні процеси створення звукового супроводу в аудіовізуальному 
творі. Серед них: звукооператор первинної фіксації звукової основи, 
студійний звукорежисер, оператор перезапису, оператор звукового 
монтажу, технік-інженер з обслуговування звукового обладнання, 
композитор, саунд-дизайнер (детальний перелік див. в Таблиці 1). 
Компонентами обладнання для розробки звукового оформлення ком-
позиції є: акустичні (класичного типу) музичні інструменти, мікрофо-
ни і колонки, новітні електронні музичні інструменти (синтезатори), 
спеціалізовані музичні програмно-апаратні засоби.

Наступною важливою складовою категорією технологічних про-
цесів зі створення звукового супроводу в аудіовізуальних творах 
є принципи (методи і прийоми) фіксації звуку засобами інженерно-тех-
нологічної бази (детальний перелік – в Таблиці 2). Методами і прийо-
мами фіксації і обробки звукового матеріалу виступають розташування 
(план) окремих об’єктів фонової композиції, а також принципи індиві-
дуального творчого підходу до створення фонової композиції, заснова-
ні на збереженні і трансформації первинного аудіоджерела. 

Вищеназвані методи і прийоми фіксації, а також перетворен-
ня вихідного звукового джерела є основою для чергової категорії та 
складової частини технологічних процесів зі створення звукового су-
проводу аудіовізуальної композиції – результатів (продукції) обробки 
звуку засобами інженерно-технологічної бази. Їх представляють різ-
ні ефекти звукорежисерської практики, цілісні фонові структури, які 
більш докладно показані в Таблиці 2. 

Таким чином, представлені категорії необхідних складових тех-
нологічного процесу зі створення звукового супроводу в аудіовізуаль-
ній композиції. 
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Далі подано результати системного аналізу всіх компонентів 
цього явища і виведено цілісний панорамний показ (у вигляді рисун-
ка-схеми).

Технологічні процеси зі створення звукового супроводу в аудіо-
візуальному творі базуються на необхідних складових, одна з яких 
є ядром цілісної системи цього феномену. Це – звук. Він є стрижнем 
великих аудіо-ланцюжків, де він зберігає або докорінно змінює свою 
початкову суть (Таблиця 1). Звуки певної висоти, що в музичній тер-
міінології мають назву «тон» – це окремі акустичні форми (звукові 
елементи). З них складається цілісна картина аудіополя, яка є резуль-
татом інтерпретації музичного тексту звукорежисером. Звук як оди-
ниця художньої інформації, внаслідок діяльності майстра аудіоре-
жисури, перевтілюється в акустичну субстанцію – акустичний текст, 
який розглядається в контексті музичного твору як інформативна та 
естетична складова (Дьяченко, 2017).

Результатом обробки звуку стають численні аудіоефекти, що пере-
ростають в більш об’ємні категорії звукового поля – фонові конструк-
ції, фонові комплекси, фонову композицію (Таблиця 2). Зазначимо ха-
рактерні риси внутрішнього змісту вищеназваних категорій та окрес-
лимо ряд інших категорій, що відіграють ключові ролі при створенні 
звукового супроводу аудіовізуального твору. До них належать: 

− фонограма (звукова інформація, збережена на носії);
− фонограф (особливий вид візуальної організації звукового ма-

теріалу в віртуальному просторі фонової композиції або фонограми);
− фонова формація (вертикальні (темброві) і горизонтальні гру-

пи, що розгортаються в часі і певному напрямку);
− фонова конструкція (послідовність фонових формацій);
− фоновий комплекс (кілька фонових формацій, зіставлених 

одночасно);
− фонова композиція або структурна схема, розгорнена у звуко-

вому просторі з окремих частин: звукових елементів, фонових фор-
мацій, фонових конструкцій, фонових комплексів, а також акустична 
версія музичного твору, що характеризується об’єктивними (інтен-
сивність, динамічний діапазон, частота, спектр) і суб’єктивними па-
раметрами (тембр, висота) (Дьяченко, 2018a).
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таблиця 1. Основні складові технологічних процесів зі створення 
звукового супроводу в аудіовізуальному контексті

Звук – один із осно-
вних компонентів 
аудіовізуального 

простору, одиниця 
художньої інфор-

мації

Склад фахівців, що забезпе-
чують технологічні процеси 

створення звукового супроводу 
в аудіовізуальному творі

Компоненти обладнання 
для розробки звукового оформ-

лення композиції

час (тривалість 
звучання);

частотний діапазон 
(висота);

тембр (спектр 
звукових відтінків);

динаміка (гучність 
відтворення).

режисер-постановник;
сценарист (автор текстів, діа-
логів);

кінооператор;

художник – постановник;

оператор-постановщик;

звукооператор первинної фік-
сації звукової основи;

студійний звукорежисер; 

звукорежисер, який повністю 
відповідає за запис;

оператор перезапису;

оператор звукового монтажу;

інженер і технік з обслугову-
вання звукового обладнання;

композитор (автор музики, 
яка створена спеціально для 
конкретного аудіовізуального 
твору).

акустичні (класичного типу) 
музичні інструменти;

електронні музичні інструмен-
ти (синтезатори);

мікрофони і колонки;

спеціалізовані музичні про-
грамно-апаратні засоби, в тому 
числі й еквалайзери (пристрої 
в складі висококласних стерео-
фонічних комплексів, що до-
зволяють вибірково коригува-
ти амплітуду сигналу залежно 
від частотних характеристик) 
і музично-комп’ютерні техно-
логії, що забезпечують цифрові 
способи візуалізації просторо-
во-часових даних;

акустика простору та примі-
щень.

Для отримання фінального акустичного середовища і створен-
ня карти необхідна наявність такого ряду компонентів, як обладнан-
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ня для фіксації та обробки звуку. Інженерно-технічна база, створена 
для цих цілей, зазнала значної еволюції протягом історії свого існу-
вання. Початок процесу звукозапису розпочато із фонографа, далі 
вступило в свої права радіомовлення, яке пізніше передало ключові 
позиції телебаченню. На сьогоднішній день функції повного і якісно-
го здійснення процесів зі створення звукового супроводу аудіовізуаль-
ного контексту виконує програмне забезпечення сучасних цифрових 
технологій, які стрімко оновлюються. В наведених нижче таблицях 
подано детальну інформацію щодо складових технологічних проце-
сів зі створення звукового супроводу аудіовізуальної композиції.

Усі необхідні дії для створення аудіооформлення розробляються 
широкою групою фахівців, котрі формують загальну картину аудіо-
візуального простору (Таблиця 1). Провідну роль у цій області ви-
конує звукорежисер. Він здійснює: правильне використання звукових 
технологій, творчо-практичну діяльність, оцінку якості фонограм, 
творчо-технологічну інтерпретацію (створення і передача структури, 
форми та авторської концепції твору за допомогою технологічних за-
собів). У результаті діяльності режисера виникає новий продукт, що 
має не тільки матеріальне, а й духовне значення, позаяк фонограма 
містить інформацію художнього твору мистецтва. Звукорежисерська 
інтерпретація – це модель мисленнєво-психологічної трансформації 
суб’єктом тексту, смислів, символів і образів. Це творчий процес, 
під час якого створюються структура і акустична форма аудіовізуаль-
ного контексту. Режисер стає співавтором композитора і виконавця, 
оперуючи такими дефініціями, як «звукова інформація», «звукове 
середовище», «одиниця звукової інформації», «звук», «звуковий еле-
мент», «звукове поле» (Дьяченко, 2018a).

Результатом систематичного аналізу досліджуваного матеріалу 
є загальна схема (Рисунок 1), де показано панорамну картину техно-
логічних процесів зі створення звукового супроводу в аудіовізуально-
му контексті, починаючи від першооснови звуку і завершуючи вищою 
категорією аудіорозробок – фоновою композицією.
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таблиця 2. Принципи та результати обробки звуку, категорії компонентів 
і матеріалів технологічного процесу зі створення звукового супроводу 

в аудіовізуальному контексті, отриманих внаслідок інженерної обробки

Методи та прийоми фік-
сації і обробки звукового 

матеріалу

Результати (продукт) 
обробки звуку засобами 

інженерно-технологічної 
бази

Категорії компонентів 
і матеріалів технологіч-

ного процесу зі створення 
звукового супроводу в ау-

діовізуальному контексті, 
отриманих внаслідок ін-

женерної обробки
– Розташування (план) 
окремих об’єктів фонової 
композиції (мікрофонів та 
звукових джерел) в про-
сторі;
– трансформація вихідного 
матеріалу;
– синтез різних компонен-
тів вихідного матеріалу 
з метою отримання якісно 
нової звукової картини (в 
тому числі – нова техноло-
гія синтезу звукових полів 
WFS, система просторо-
вого звукоутворення, яка 
використовується для ство-
рення об’єктів звукового 
мистецтва);
– зміна спектральної харак-
теристики звуку;
– варіація певної тембрової 
партії за ступенем її яскра-
вості;
– частотна корекція звуко-
вих сигналів;
– використання пристроїв 
динамічної обробки зву-
чання (еквалайзера);
– технологія багатоканаль-
ного мікшування;

– Ехо (echo),
– реверберація 
(reverberation),
– затримка (delay),
– ефект хорової групи 
(chorus),
– електронна зміна звуко-
вого сигналу, при якому 
відбувається фазовий зсув 
в одну з двох ідентичних 
копій звукового джерела 
і об’єднання їх (flanger),
– зміна звукового сигналу 
шляхом технологічних опе-
рацій (phaser),
– компресія або ефект стис-
нення звукового матеріалу 
(compression),
– ефект прискорення пе-
редачі джерела звуку 
(overdrive effect),
– трансформація з ефектом 
спотворення джерела звуку 
(distortion),
– вібраційний ефект 
(vibrato),
– зміна висоти звуку (pitch 
shift),
– розтягування в часі (time 
stretching),

– Творчо-технологічна 
ін тер претація – процес, 
під час якого відбуваєть-
ся створення структури 
і акустичної форми аудіо-
візуального контексту. 
Режисер стає співавтором 
композитора і виконавця;
– звукове поле – це мате-
ріальна субстанція. Воно 
може бути первинним 
(акустичним) і вторинним, 
що виникає внаслідок елек-
троакустичного перетво-
рення відповідно до задуму 
режисера;
– фонограма (звукова ін-
формація, збережена на 
носії);
– фонограф (особливий 
вид візуальної організації 
звукового матеріалу в вір-
туальному просторі фоно-
композиціі або фоногра-
ми);
– фоноформація (верти-
кальні – темброві – і гори-
зонтальні групи, що роз-
гортаються в часі і певному 
напрямку);
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продовження табл. 2
– автоматизація параметрів 
звучання окремих доріжок 
у звуковому редакторі;
– встановлення певної 
відстані між мікрофоном 
і джерелом звуку – музич-
ним інструментом або го-
лосом;
– academic-sound – прин-
цип фіксації акустичного 
матеріалу в незмінному ви-
гляді, із певною кількістю 
використовуваних мікро-
фонів;
– snippet-sound – принцип 
створення індивідуальних 
звукових образів, з вико-
ристанням великої кількос-
ті мікрофонів;
– illusory-sound – принцип 
використання різних звуко-
вих забарвлень, доступних 
лише віртуальному звуко-
вому простору, що призво-
дить до створення нереаль-
них тембрів;
– VST-sound – принцип 
математично точного побу-
дови звукових картин, уні-
фікації тембрів, алгоритмі-
зації процесів запису і об-
робки матеріалу, за участю 
програмних синтезаторів, 
стандартів цифрового зву-
козапису «мідіт».

– ефекти «механічного го-
лосу» (vocoder).

– фоноконструкція (послі-
довність фоноформацій);
– фонокомплекс (кілька фо-
ноформацій, зіставлених 
одночасно);
– фонокомпозиція (струк-
тура-схема, розгорнута 
в звуковому просторі). 

Нижче зібрано та систематизовано джерела, присвячені темі тех-
нологічного процесу створення звукового супроводу в аудіовізуаль-
ному творі та здійснено панорамний аналіз, із переліком необхідних 
складових технологічних процесів для створення звукового супроводу 
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в аудіовізуальному контексті. Точки зору на цей об’єкт відрізняються 
фокусуванням уваги дослідників на певній сфері їх наукового інтересу.

Рисунок 1. Панорама складу і реалізації технологічних процесів зі створення звукового 
супроводу в аудіовізуальному контексті
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Деякі вчені акцентують провідну роль такої категорії, як музичні агенти, 

в створенні звукового супроводу аудіовізуальної композиції (Tatar &

Pasquier, 2018), розглядаючи їх як зразки штучного інтелекту, здатні частково 

або повністю виконати поставлені перед ними творчі завдання. Вчені 

дослідили 78 систем музичних агентів, що становлять область автоматизації 

в сфері побудови аудіопростору в контексті новітніх технологій. 
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зі створення звукового супроводу в аудіовізуальному контексті

Деякі вчені акцентують провідну роль такої категорії, як музичні 
агенти, в створенні звукового супроводу аудіовізуальної композиції 
(Tatar & Pasquier, 2018), розглядаючи їх як зразки штучного інтелекту, 
здатні частково або повністю виконати поставлені перед ними творчі 
завдання. Вчені дослідили 78 систем музичних агентів, що станов-
лять область автоматизації в сфері побудови аудіопростору в контек-
сті новітніх технологій. 
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Фахівці проаналізували також процеси взаємодії і взаємовпливу 
програмного забезпечення і живого музиканта-виконавця, композито-
ра. Одним із варіантів реалізації заданих програм штучного інтелек-
ту в області аудіокомпозиції є GenJam – комп’ютерне забезпечення, 
що дозволяє виконавцю створювати імпровізацію шляхом зчитування 
файлів прогресії, де можна вказати темп і ритмічний стиль, кількість 
сольних епізодів, послідовність акордів, а також MIDI-послідовності 
для фортепіано, баса та ударних, попередньо згенеровані за допомо-
гою Band-in-a-Box (Biles, 1994). У цьому випадку детально розгляну-
то лише один із елементів загальної картини технологічних процесів 
створення звукового супроводу в аудіовізуальному контексті.

Процес глобальної оцифровки музичного матеріалу висвітлюєть-
ся як одна з провідних ідей сучасності й виводиться, що виникнен-
ня нового широкого і відкритого для подальших досягнень простору, 
де функції технологій (які включають такі мови програмування, як 
Python і Pure Data), а також створення і виконання музики перебува-
ють в безперервній динаміці, зазнаючи поновлень (Tahiroğlu, 2021). 
Подібний матеріал має значну цінність для музикознавчої науки і по-
требує включення в загальну картину-панораму позначеного в темі 
статті предмета. 

З точки зору вчених, символом технологічних процесів зі створен-
ня звукового супроводу в аудіовізуальному творі теперішнього часу 
є інструмент нового типу – штучний інтелект (AI-terity) – гнучкий, 
здатний легко міняти свою форму музичний інструмент із вбудованим 
модулем, що синтезує звук (Tahiroğlu and Kastemaa, and Koli, 2020). 
Для генерації складових елементів звукової тканини (аудіосемплів) 
він використовує модель GANSynth – яскравий зразок штучного ін-
телекту сучасності, що в якості вступних елементів укомплектований 
набором даних з метою експериментального дослідження їх функці-
онування на практиці. Основною перевагою цієї моделі є здатність 
відтворювати реальний діапазон інтервалів звукового джерела та 
можливість генерувати нові фонові моделі (аудіосемпли), де зберіга-
ється код характеристики звуків, які виконувалися раніше. Новітні ін-
телектуальні функції на рівні синтезу звука дозволяють досліджувати 
процес виконання музики зі збереженням інформації про походження 
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звукового джерела, що і визначає цифрову ідіоматичність інструмен-
ту, а також дає можливість створювати нові моделі інструментарію, 
які фіксують момент музичного виконання. Тут детально вивчається 
один із елементів технологічних процесів формування звукового су-
проводу в аудіовізуальному полі.

На думку А. Макферсона і К. Тахіроглу (McPherson & Tahiroğlu, 
2020), фахівець зі створення мови програмування музики – одна 
з провідних сторін творчого процесу, як формування аудіооформ-
лення в композиціях медіа-арту, так і практичної реалізації нових ін-
струментів, призначених для фіксації та подачі звуку в різних його 
модифікаціях. Як зазначає останній (Tahiroğlu, 2021), трансформації 
в галузі штучного інтелекту залежать від рішень програмістів первин-
них моделей по введенню створених ними алгоритмічних функцій. 
На практиці настає момент надання цим функціям ролі невід’ємного 
компоненту в процесі творення художньої ідеї. З метою виявлення 
безпосередньої комунікації між музикантами і автономними новітні-
ми інструментами, виникає необхідність розгляду перспектив поточ-
ного використання сучасних обчислювальних технологій у творчій 
діяльності конструкторів – обговорення соціальних і технологічних 
перетворень у цій сфері. Таким чином, висвітлено одну зі сторін за-
гального контексту проблеми технологічних процесів створення зву-
кового супроводу в аудіовізуальної композиції. 

Р. Дункан (Duncan, 2021) розглядає як пріоритетний напрям в су-
часній музичній науці концепцію залучення в педагогічну практику 
предметів цифрового обладнання, здатного надати студентам допомо-
гу в написанні музики. Вчений дає опис творчих процесів, що вини-
кають при взаємодії учнів з цифровими аудіостанціями (GarageBand 
і Soundtrap) як в аудиторії, так і в процесі онлайн-навчання. Ця сфера 
досліджується також українськими вченими, що, в свою чергу, до-
помагає розкривати світ нових комп’ютерних технологій, який став 
сьогоденною невід’ємною частиною професійної діяльності звуко-
режисера і педагогічної практики в музичних навчальних закладах 
(Москва, 2017; Остапенко, 2020; Горбунова, 2015). Цей факт, безумов-
но, важливий для розвитку медіа-арту в умовах оновлення програм-
ного забезпечення цифрових технологій. 
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Для Б. Богунович (Bogunovic, 2019) ідея реалізації нових моделей 
творчого пізнання в області створення музики стає провідною. До та-
ких моделей вона відносить: мережу комп’ютерів з цифровим звуком 
та програмним забезпеченням; інструменти, що дозволяють транс-
формувати інформацію, сфокусовану на конкретних звукових явищах, 
і обробляти їхній внутрішній зміст. Ця тема об’єднує авторів багатьох 
наукових робіт, що присвячені технологічним процесам створення 
звукового супроводу аудіовізуальної композиції, які розкривають ме-
ханізми діяльності електронних програм та їх елементів, що сприя-
ють відтворенню фонової композиції (Biles, 1994; Duncan, 2021). 

Ряд вчених досліджує проблему історичного контексту форму-
вання та реалізації звукорежисерської майстерності (згадувані вище 
роботи В. Дьяченка, 2017; В. Волкомора, 2020; Д. Хренова, 2019), 
а також специфіку нової професії саунд-дизайнера (Хренов, 2018). 
Розкривається еволюція інженерно-технічної бази з фіксації та об-
робки звукових джерел, шляхом складання переліків і докладного 
опису таких моделей, як фонограф, грамофон, патефон, електрофон, 
касета, цифровий запис, новітнє електронне обладнання з продукцією 
DVD-Audio (Tahiroğlu, et al., 2021).

Із наукових праць можемо зробити висновок, що достатньо дослі-
дженим є такий феномен, як фонова композиція. Це явище представ-
лено в якості тимчасово-просторової акустичної форми, що постій-
но змінюється і має багатовимірну структуру, залежно від кількості 
звукових об’єктів і звукових елементів, фонових формацій, фонових 
конструкцій, фонових комплексів у її складі. За своєю сутністю фоно-
ва композиція – це звукове поле, матеріальна субстанція, що виникає 
внаслідок електроакустичного перетворення відповідно до задуму ре-
жисера і може бути первинним (акустичним) і вторинним компонен-
том. Слід зазначити, що первинне звукове поле містить в собі фізичні 
джерела звуку, які сприймає слухач. Вторинне поле – фонова компо-
зиція – створена майстром звукозапису цілісна структура. Саме цією 
сферою технологічних процесів управляє режисер звуку – створення 
звукового супроводу в аудіовізуальному контексті. Він має безпосе-
редній вплив на такі характеристики акустичного простору, як музич-
ний баланс, акустико-просторова характеристика, тембровий баланс, 



89Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти, вип. 60

амплітудно-частотна характеристика різних музичних інструментів, 
динамічний діапазон звукозапису (Дьяченко, 2018a).

На сьогоднішній день є багато досліджень основних сторін проце-
сів зі створення фонової композиції. Однак наразі існує необхідність 
формування наукової картини, що синтезує в собі всі провідні компо-
ненти звукового супроводу в аудіовізуальному контексті (Brooker and 
Sharroc, 2016). На вирішення цієї проблеми й націлено пропоновану 
статтю. Розглянуті вище наукові праці послугували базисом дослі-
дження обраної теми й надали можливість реалізації показу загальної 
панорами технологічних процесів зі створення звукового супроводу 
в аудіовізуальному контексті.

висновки. Можемо зробити висновок, що технологічні процеси 
зі створення звукового супроводу в аудіовізуальних творах потребу-
ють виокремлення категорій, які є найважливішими ланками загаль-
ної картини досліджуваного явища. Ці категорії вимагають логічної 
структуризації, логічної послідовності і створення загальної карти-
ни феномена, яка й подана нами у вигляді рисунка-схеми. Технологія 
формації аудіооформлення в контексті медіа-арту містить катего-
рії-компоненти, які є базисом цього процесу (звук як одиниця музич-
ної інформації і ядро фонової композиції; інженерно-технічне облад-
нання і присутність групи фахівців, що відповідають за забезпечення 
звукозапису); категорії-принципи обробки звукових джерел (методи 
роботи зі звуком і ефекти, одержувані в результаті); категорії-структу-
ри (цілісні фонові композиції).

Звук як об’ємне явище має чотири провідні характеристики: три-
валість, висоту звучання, гучність, тембр. Інженерно-технічна база 
щодо забезпечення фіксації та обробки звуку включає велику кіль-
кість інструментів, класичного (акустичного) і новітнього (засновано-
го на останніх досягненнях розробників програмного забезпечення) 
зразка. З плином часу, група фахівців, яка здійснює запис звуку і ро-
боту над ним, розширюється і оновлюється. В якості нової профе-
сійної сфери виступає діяльність саунд-дизайнера. Система методів 
обробки звуку швидко реагує на запити та оновлення цифрових тех-
нологій і дає нові і найнесподіваніші ефекти аудіоконтексту. Фонові 
структури – верхня ланка складного ланцюга технологічних процесів 
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зі створення звукового супроводу в аудіовізуальній композиції – напо-
внюється тим змістом, який привносить епоха і електронні розробки 
певного проміжку часу.

Перспективи практичного застосування результатів дослі-
дження. Результати дослідження, репрезентовані в цій публікації, ма-
ють допомогти сучасним авторам медіа-арту набути теоретичну базу 
для створення композицій і подальшого розширення їх практичного 
досвіду за рахунок експериментів із уведенням нових засобів обробки 
звуку, а також для творчих індивідуальних рішень в плані комбінації 
отриманих елементів. Дослідження може слугувати стимулом для по-
шуку оновлених варіантів поєднання вже наявних елементів фонової 
композиції, а також для створення раніше не використовуваних звуко-
вих ефектів.
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TEChNologICAl ProCEssEs of soUNd mAKINg 
IN AUdIovIsUAl worK

The relevance of the article. The article explores technological processes 
of creating sound accompaniment in audiovisual works and points out main 
categories that expose a panoramic picture of these processes. The soundtrack 
in relation to a motion picture is a flexible, modern structure with a large number 
of components. There is a number of technical means for reproducing sound 
accompaniment in audiovisual work. More than a hundred years ago, when it was 
necessary to make works of fine art more affecting and impressive with the help 
of sound, they used to fall back on acoustic musical instruments, which were part 
of various types of orchestras. Noise sounds were also widely used. At the same 
time, the development of audio–visual interaction in motion picture took place. 
Eventually, this process began to include technologies based on the use of vinyl 
records, discs, films and tape recordings. Today, they are replaced by the latest, 
rapidly updated digital equipment that enhances and expands the possibilities of 
sound in audiovisual work.

The purpose of the article is to reveal and systematize the main components 
of the technological process of reproducing sound accompaniment in a motion 
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picture, as well as, generalize results in graphical form, showing a panoramic view 
of this process. Research methods of studying technological processes of sound 
production in audiovisual work are: system-analytical (investigating sources 
that reveal these prosesses, their comparative analysis and systematization) 
and generalizing (investigating origins of the main categories and exposing 
a panoramic picture of these processes).

Conclusions. The work summarizes information on the technology of sound 
field creation, main categories that make up this process (sound as a unit of 
musical information and a core of the background composition; engineering 
equipment and a group of specialists responsible for sound recording), 
principles of sound sources processing (methods of working with sounds and 
effects), structural categories (holistic background compositions) and methods 
of implementation, the effectiveness of technological processes in creating 
sound design. The article outlines the author’s concept of creating soundtrack 
in audiovisual work as a scientific and practical process and gives prospects for 
its development.

Key words: sound design skills; background composition; sound field unit; 
sound recording techniques; sound design.
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