
Тема: Електронна музика та її інструменти 

Електронна музика — це термін, шо позначає музику, створену з 

використанням електронного устаткування (синтезаторів, семплерів, 

комп’ютерів і драм-машин). 

Електронні музичні інструменти — тип електромузичних інструментів, 

будова яких ґрунтується на використанні електронних схем, шо генерують 

змінний струм певної частоти і форми, шо відповідає певній висоті і тембру 

звуку. 

Синтезаторами називають як окремі пристрої, що є основою електронних 

музичних інструментів, так і електронні музичні інструменти. Синтезатор із 

клавіатурою одержав назву клавішний синтезатор. Синтезатор, у якому немає 

клавіатури, називається звуковим модулем. 

Семплер — електронний музичний інструмент, що відтворює раніше записані 

взірці звуків — семпли (англ, sample) акустичних інструментів або будь-яких 

інших музичних звуків. 

Драм-машина — електронний прилад, розроблений на основі принципу 

покрокового програмування для створення й редагування повторюваних 

музичних перкусивних фрагментів. 

 

Завдання 1Слухання музичних творів за посиланнями: 
 

Кейко Мацуї «Tears of the Ocean» 

https://www.youtube.com/watch?v=65JYWjtnKS8 

Кейко Мацуї  «Deep Blue»                         

https://www.youtube.com/watch?v=Ij44x2dxxXY 

Кейко Мацуї — японська піаністка і композитор, яка виконує музику в стилі 

нью-ейдж. Ця музика рідко порушує проблеми реального світу, але споглядає 

світ ідеалізований. Така музика часто використовується для релаксацій і 

звернена до живої природи і національної культури. 

Завдання 2 Ознайомтеся з електронними інструментами 

Лазерна арфа — електронний музичний інструмент, шо являє собою кілька 

лазерних пучків, які потрібно перекривати, за аналогією зі щипками струн 

звичайної арфи. Для уникнення травм при грі на інструменті 

використовувалися спеціальні окуляри та рукавиці. В основному інструмент 

використовується під час концертів. 

https://www.youtube.com/watch?v=65JYWjtnKS8
https://www.youtube.com/watch?v=Ij44x2dxxXY


 

Синтезатор — електронний пристрій, який синтезує звук за допомогою одного 

чи кількох електричних генераторів коливань. 

 

Терменвокс —музичний інструмент, головною частиною якого є два 

високочастотних коливальних контури, налаштовані на спільну: частоту. 

Виконавець керує роботою терменвокса, змінюючи положення долонь навколо 

антен інструмента. 

 

Оптиган за принципом дії нагадує сучасні семплери — зразки звуків 

інструментів записувалися на оптичні диски, звідки зчитуються за відповідною 

командою інструмента 



.  

Електроскрипка — поєднання акустичної скрипки з електронними приладами, 

в звучанні якої застосовують звукознімач. Електронну скрипку 

використовували Д. Кросс, В. Мей, Г. Баранов, В. Ветт та звати і 

інші   музиканти. 

 

 

Електрогітара — різновид гітари з електричними звукознімачами, які 

перетворюють коливання металевих струн у коливання електричного струму. 

Сигнал зі звукознімачів може бути оброблений для отримання різних звукових 

ефектів та підсилений для відтворення через динаміки. 

 


