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1. Мета дисципліни: дати студентам розуміння жанрово-стилістичних особливостей 
звукорежисури в аудіовізуальному творі, системного взаємозв’язку драматургії, режисури 
екранного твору та звукорежисури в освоєнні сучасних мистецьких технологій аудіовізуального 
творчо-виробничого процесу як у кіно, так і на телебаченні. 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Знати: 
- сучасні тенденції розвитку звукорежисури в Україні та в світі; 

- типологію видів екранної продукції за головними критеріями; 
- основні параметри творчого аналізу різних видів екранних мистецтв; 
- змістову та матеріальну структуру різних видів екранних творів;  
- фахові вимоги до представників творчих професій; 
- сферу застосування звукорежисури;  
- технічну базу кіно-, телебачення. 

 
2. Вміти: 

- аналізувати тематику та мову екранних мистецтв; 
- відрізняти різні види аудіовізуальної продукції; 
- визначити основні елементи створення екранної продукції від задуму до готового фільму, 

телепередачі; 
- аналізувати аудіовізуальний мистецький твір з огляду на сукупність всіх його компонентів; 
- визначати предмет звукорежисури та жанри екранної творчості; 

 
3. Володіти елементарними навичками: 

- спостереження за життєвими подіями; 
- відбору фактологічного матеріалу; 
- системного аналізу екранного твору. 

  
3. Анотація навчальної дисципліни 
Дисципліна «Жанрово-стилістичні особливості звукорежисури в аудіовізуальному творі» є 
обов’язковою навчальною дисципліною, яка є однією з основних дисциплін для підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та 
виробництво» ОПП «Звукорежисура», завдяки якій  студенти мають можливість системно вивчати 
жанрово-стилістичні особливості звукорежисури в аудіовізуальному творі, що застосовуються у 
складному творчо-виробничому процесі створення екранного твору. 
 
4. Завдання (навчальні цілі) 
Сформувати у студентів практичні навички кваліфіковано керувати сучасним складним художнім 
процесом на сценічних та зйомочних майданчиках, у студіях звукозапису та телевізійних 
павільйонах, в апаратно-студійних блоках та в аудіо-, відеомонтажних із метою ефективного і 
якісного створення екранного твору, застосовуючи сучасний арсенал виражальних засобів екранних 
мистецтв. 

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 016. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
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ФК 03. Здатність спостерігати, відбирати, розрізняти, типологічно доцільно компонувати, 
цілеспрямовано формувати і використовувати інформаційний, виразний, образний рівні 
аудіовізуального твору.  

ФК 10. Здатність здійснювати редакторсько-сценарну/ продюсерську/ режисерську/ 
операторську /звукорежисерську діяльність в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва.  
5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) Форми 
(та/або 

методи і 
технології) 
викладанн

я і 
навчання 

Методи 
оцінюванн

я та 
пороговий 
критерій 

оцінюванн
я (за 

необхіднос
ті) 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

и 
Код Результат навчання 

1.1 Знати основні тенденції розвитку звукорежисури 
кіно і телебачення в Україні і світі; 
порядок створення та реалізації кіно й телевізійної 
продукції; 
типологію видів екранної продукції за головними 
критеріями; 

Лекція, 
практичне, 
самостійна 

Усна 
відповідь, 
участь у 

обговоренні 

10 

1.2 основні параметри творчого аналізу різних видів 
екранних мистецтв; 
змістову та матеріальну структуру різних видів 
екранних творів;  

Лекція, 
практичне, 
самостійна 

Усна 
відповідь, 
участь у 

обговоренні 

5 

1.3. фахові вимоги до представників творчих професій; 
сферу застосування звукорежисури;  
історичне минуле українського кіно і телебачення; 
технічну базу кіно-, телебачення; 
основні етапи   виробництва екранного твору; 
творчо-технологічний цикл при зйомці в павільйоні 
або при натурних зйомках; 

Лекція, 
практичне, 
самостійна 

Усна 
відповідь, 
участь у 

обговоренні 

5 

2.1 Вміти орієнтуватися в тенденціях розвитку 
звукорежисури в Україні й світі; 
аналізувати тематику та мову екранних мистецтв; 
відрізняти різні види аудіовізуальної продукції; 
визначити основні елементи створення екранної 
продукції від задуму до готового фільму, 
телепередачі; 

Лекція, 
практичне, 
самостійна 

Усна 
відповідь, 
участь у 

обговоренні 

15 

2.2. провести підготовчий період знімального процесу; 
створити режисерську та звукорежисерську 
експлікацію екранного твору; 
- створити звукозоровий образ; 

Лекція, 
практичне, 
самостійна 

Усна 
відповідь, 
участь у 

обговоренні 

40 
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3.1 Аргументувати власну позицію, точку зору, 
відстоювати своє художнє бачення   щодо відбору 
фактологічного матеріалу; 
та втілення режисерського задуму при роботі над 
власним екранним твором. 

Лекція, 
практичне, 
самостійна 

Усна 
відповідь, 
участь у 

обговоренні 

15 

4 Автономність у виконанні аналізу екранного твору, 
підготовки доповідей та критичних матеріалів. 
Аргументованість висновків і готовність їх 
відстоювати в системі власних світоглядних 
орієнтирів, відповідальність  
 

Лекція, 
практичне, 
самостійна 

Модульна 
к.р. 

15 

 Разом   100% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 
(необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 
Програмні результати навчання (назва) 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 4 

ПРН 13. Виявляти високий рівень мовлення, 
артистизм. 

ü  ü  ü      ü  

 

7. Схема формування оцінки.  
Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Впродовж семестру 
47% годин відводиться на аудиторні заняття (практичні заняття, ситуативні тести на лекціях, 
модульні роботи) і 53% – на самостійну роботу, спрямовану на формування та реалізацію курсового 
творчого проєкту – створення власного продукту. 
 

Схема формування оцінки в 6 семестрі. 
Упродовж семестру за всі види робіт (аудиторні, самостійні) студент може набрати 40 балів 
максимально, 24 бали мінімально. Таким чином, на екзамен студент виходить, маючи максимально 
60 балів. Рекомендований мінімум на екзамен – 36 балів, критично-розрахунковий мінімум – 20 
балів. 

 

 
  

 ЗМ 6 
Min. 60 – балів Мах. 100 балів 

Усна відповідь і участь у дискусіях на 
практичних 

12х4=48 
    

16х5=80  
  

Модульна контрольна робота 12 20 
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7.1 Форми оцінювання студентів:  
семестрове оцінювання 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу та 
виконання самостійних робіт. 

 
Підсумкове оцінювання: 
- форма оцінювання – залік.  
Максимальна кількість балів, які може отримати студент – 20 балів, мінімально – 12 балів. 
7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний  план  лекцій, семінарських занять і 
самостійної роботи 

№ 
п/п Назва  теми 

Кількість годин 

лекції практичн С/Р 
Змістовий модуль 1.  Жанрово-стилістичні особливості звукорежисури 

1 
Мистецтва класичні та синтетичні. Взаємопроникнення 
мистецтв.  2 4 6 

2 
Роль та функції звукорежисера телебачення. Особливості 
роботи. Студійні та позастудійні телепередачі. 
Звукозоровий образ. Особливості музичного образу. 

2 4 6 

3 
Сучасні процеси звукового оформлення художніх 
телефільмів. 
  

2  2 6 

4 
 Класичні та синтетичні мистецтва ХХ -ХХІ ст. Новітні 
форми мистецтва. Аудіовізуальні мистецтва. Синтез як 
особливість сучасного мистецтва. 

2 4 6 

5 
 Екранні мистецтва та питання стилю. Жанри кіно. 
Типологія жанрів сучасної екранної продукції. Два аспекти 
кіномови й два напрямки розвитку кінематографу. 

2 4 6 

 Модульна контрольна робота   2  

 Разом за семестр 10 20 30 
 
Загальний обсяг  60 год., в тому числі:    
Лекційні 10 год. 
Практичні роботи - 20 год. 
Завдання для самостійної роботи -  30  год. 

 Змістовий модуль 6 Залік Підсумкова оцінка 
Мінімум 48 12 60 
Максимум 80 20 100 
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Рекомендовані джерела інформації  
Основні:  
1. Бадіон С. Післяроздуми: підсумовуючи два роки дистанційного навчання. Екранознавство. 

2021. Вип. 5. С. 14–19. 
2. Безручко О. Музична кінокомедія «Інтриган» як переломний момент у долі українського 

режисера театру і кіно Я. І. Урінова. Культура і мистецтво у сучасному світі. Вип. 17. Київ : 
Видав. центр КНУКіМ, 2016. С. 120–127. 

3. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму : режисерські засоби і способи формування структури 
екранного видовища. В 5 т. / Горпенко В. Г.  К. : ДІТМ, 2000. Т. 3. Монтажна архітектоніка 
фільму; Ч. ІІ. Сюжетотворення. К. : ДІТМ, 2000. 145 с. 

4. Литвинова О. Музика в кінематографі України. Каталог. Частина 1. Автори музики художньо-
ігрових фільмів, які створювалися на кіностудіях України/ К., 2009. 450 с. URL.: http://mau-
nau.org.ua/etnolog/books/zb/mku.pdf 

5. Рязанцев Л.В. Функції музики у фільмі. URL.: http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/314-
funktsiyi-muziki-u-filmi.html 

6. Товстоган Ю. Базові принципи організації роботи прожект-студії. Екранознавство. 2021. Вип. 
4. С. 94–99. 

7. Товстоган Ю. Особливості сучасного науково-творчого етапу роботи онлайн в навчальному 
процесі для звукорежисерів. Екранознавство. 2021. Вип. 5. С. 56–61.  

8. Фількевич Г. М. Музика в драматичному театрі. ; Київ. держ. ун-т театру, кіно і телебачення. - 
2-е вид., доп. К., 2004. 71 с. 

9. Фількевич Г. М. Співдружність муз. Театр – музика – кіно: Монографія. К. Київськ. нац. ун-т 
театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, 2016. 76 с. 

10. Ширман Р.Н. Мок’юментарі  в кіно і на телебаченні. Історія, теорія і практика екранних 
мистецтв, театру, засобів масових комунікацій, медіа педагогіки : колективна монографія – Київ 
: КиМУ, 2015. С. 114–126. 

 
Додаткові: 

1.Бадіон С.В. До питання про музичну паузу в екранних творах. Екранознавство. Вип. 1. Київ : 
Інститут журналістики, 2016. С. 122–129. 

2.Бадіон С.В., Березна В.О. Археоакустика: звуки, закарбовані в історії. Екранознавство. Вип. 
4. Київ: Інститут журналістики, 2020. С. 97–104. 

3.Бадіон С.В., Десятник Г.О. Професія звукорежисер кіно і телебачення: тексти лекцій. Київ : 
Інститут журналістики, 2019. 68 с. 

4.Іванишина Лариса Музика в кінематографі України. Режим доступу : http://w-
ww.ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=956 

5.Інтерв’ю Юлія Чернявська і Олександр Курій МУЗИКА В КІНО ГРАЄ НАЙВАЖЛИВІШУ 
РОЛЬ Режим доступу : http://freshproduction.com/uk/muz-yka-%E2%80%93-eto-yazyk-dushi/ 

6.Сєчіна К. Музика в кіно: засоби впливу та приховані сенси. Чому це не просто мелодія на фоні. 
05.08.2019. URL.: https://moviegram.com.ua/music-in-cinema. 

7.Стецюк И. «Третье направление» и киномузыка Эдуарда Артемьева. К., 2005. 80 с. 
8.Єрусалимець А. «Якщо мета велична, як свобода, юрба завжди стає народом» : рок-опера «Біла 

ворона у проекції на сьогодення». 19.05.2019. https://moderato.in.ua/malenki-muzychni-
istoriyi/yakshho-meta-velichna-yak-svoboda-yurba-zavzhdi-staye-narodom-rok-opera-bila-
vorona-v-proektsiyi-na-sogodennya.html. 
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Додаткові ресурси в Інтернеті: 
 

1. www.aivf.org - Асоціація незалежних киновиробників, інформаційне джерело для 
незалежних виробників малобюджетних фільмів. 

2.  www.afionline.org.au – Амераканський кіноінститут. Центр, що здійснює архівні 
дослідження, вивчає проблеми історії кіно, його естетики, кіноосвіти.  

3. www.bfi.org.u – Британський інститут кіно (архіви, публікації, сценарії). 
4. www.cilect.org - CILECT (Межнародна асоціація шкіл кино й телебачення, що розробляє 

широкий спектр проектів. Розташована у Брюсселі. 
5. www.facets.org – Сінематека, що пропонує фільми. 
6. www.focalpress.com – Focal Press – сайт, що відстежує появу нових досліджень та книг з 

проблем сучасних мас-медіа. 
7. www.documentary.org – сайт Міжнародної асоціації документального кіно. 
8. www.lcweb.loc.gov – Бібліотека Конгресу США 
9. www.soc.org – міжнародний сайт товариства кінооператорів, що відстежує новітні тенденції 

розвитку операторського мистецтва.  
11.  www.ufva.org – сайт Асоціації університетів - організації, що об’єднує навчальні заклади 

у галузі кіно. 
12.  boxofficeguru.com– сайт статистичних даних по кінематографу (касових надходжень та 

ін..) 
13.  www.cineweb.com – CINEWEB – сайт з проблем кіновиробництва. 
14.  www.allmovie.org – база даних по кінематографу 
15  www.us.imdb.com – база даних по фільмах та загалом по кінематографу. 
 


