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1. Мета дисципліни – фахове опанування студентами сучасних методів організації створення 
аудіовізуального мистецького продукту, таких як фільмів і телепрограм на першому виробничому 
етапі створення мистецького екранного твору, підготувати майбутнього звукорежисера кіно і 
телебачення до практичної творчої співпраці і технологічної взаємодії з адміністративними, 
творчими та технічними працівниками, які беруть участь у створенні екранного твору; навчити 
студентів уявно бачити звукову картину майбутнього фільму, розвинути  їхнє звукорежисерське 
(дискретне, аналітичне і синтетичне) бачення мистецького твору, організовувати його виробництво, 
кваліфіковано керувати сучасним складним художнім процесом на сценічних та зйомочних 
майданчиках, у звукозаписуючих та телевізійних павільйонах, в апаратно-студійних блоках та в 
аудіо-, відеомонтажних із метою створення мистецького екранного твору. 

   

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  
1. Знати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою аудіовізуального мистецтва 
та виробництва; базові творчі принципи звукорежисерської творчості і художньо-естетичну 
природу аудіовізуального мистецтва. 
2. Вміти аналізувати	 аудіовізуальний	 твір	 з	 огляду	 на	 сукупність	 усіх	 його	 компонентів;	
характеризувати драматургічні засоби виразності у практичній діяльності  сценариста і режисера в  
процесі творення різножанрових фільмів і телепередач, втілювати  свій звукорежисерський задум.  
3. Володіти елементарними навичками спостереження, відбору матеріалу, аналізу елементів 
мистецького твору, аргументовано висловлювати свою думку в формі відгуку або рецензії.  
 
3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна “Сучасне аудіо-візуальне виробництво: технології (препродакшн)” покликана дати 
студентам знання: про сучасні методи і технології організації підготовки створення фільмів і 
телепрограм на першому етапі їх виробництва;  про організаційні засади творчо-виробничим 
управлінням технічними засобами; про технологію проведенні зйомок у павільйоні, на натурі і в 
експедиціях; про загальну специфіку технології виробництва екранного продукту на підготовчому 
періоді. 
 
4. Завдання (навчальної дисципліни):   
Надати знання та навички – здійснювати звукорежисерську роботу по створенню аудіовізуальних 
творів різних видів, жанрів; планувати і організовувати роботу колективу для виконання 
професійних завдань; оформлювати виробничу документацію; оцінювати, аналізувати та обробляти 
інформацію з використанням сучасних інформаційних технологій та спеціалізованого програмного 
забезпечення; спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня;    працювати 
у команді; створювати та реалізувати власні художні концепції у творчо-виробничій діяльності; 
застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології кінознавчої, творчо-виробничої 
діяльності. 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 7, 8, 11,  
ФК 7, 13,  
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5. Результати навчання за дисципліною: 

 

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

та відповідальність) Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання 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 взаємозв’язки та взаємозалежності між 
теорією та практикою аудіовізуального 
мистецтва та виробництва; базові творчі 
принципи і художньо-естетичну природу 
аудіовізуального мистецтва. 

Лекція 5/3 10 

1.2 Знати  особливу специфіку   роботи  
звукорежисера в студії, на зйомках, у прямому 
ефірі і при підготовці телевізійних програм 
різних жанрів; як використовувати у 
професійній діяльності концептуально-видові 
та стилістичні стандарти телевізійного ефіру;    
мати уявлення про відповідальність   ролі 
звукорежисера у виробництві аудіовізуального  
твору. 

Лекція, 
консультація 

 5 

1.3. розуміти нерозривний взаємозв’язок  між 
драматургією   твору і звукорежисерським його 
втіленням з огляду на практичну реалізацію  як 
авторського так і режисерського задумів.  

консультація  5 

2.1 Вміти визначати види та жанри мистецького 
твору; формувати і використовувати змістовні 
рівні мистецького твору: естетичний, 
інформаційний, виразний, образний;  

Підсумкова КР 5/3 15 

2.2. Вміти здійснювати аналіз мистецької продукції 
з характеристикою усіх її функцій; самостійно 
виявляти технологічні засоби 
звукорежисерського стилю. 

Самостійна 
робота 

 15 

3.1 Презентувати результати аналізу у змістовній 
доповіді; оформлювати аналіз та висновки у 
критичних матеріалах – відгуках та рецензіях; 
Аргументувати власну позицію, точку зору, 
відстоювати своє художнє бачення у дискусіях.  

Самостійна 
робота 

10/7 30 

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

Самостійна 
робота 

 20 

 Разом   100% 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 
(необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

 

7. Схема формування оцінки.  
Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Впродовж кожного 
семестру 47 % годин відводиться на аудиторні заняття (практичні заняття, ситуативні вправи на 
лекціях, модульні роботи) і 53 % – на самостійну роботу – створення сценарію і підготовка на його 
основі проєкту ігрового фільму.  
Закінчується вивчення предмету іспитом у 5-му семестрі. Під час складання підсумкового контролю 
– іспит (у письмовій формі) студент може отримати максимально 40 балів, мінімально – 24 бали.   
Схема формування оцінки в 1 семестрі. 

За підсумками семестру за всі види робіт (аудиторні, самостійні, модульна контрольна робота) 
студент може набрати мінімально 60 балів, максимально 100 балів. У 5, підсумковий семестр, з 
набраних балів переноситься 20% від набраної кількості балів, максимально 20 балів, мінімально 12 
балів. 

Схема формування оцінки в 2 семестрі. 
За підсумками семестру за всі види робіт (аудиторні, самостійні, модульна контрольна робота) 
студент може набрати мінімально 60 балів, максимально 100 балів. У наступний, 5 семестр, із 
набраних балів переноситься 20% від набраної кількості балів, максимально 20 балів, мінімально 12  

балів. 

 
  

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

Передбачати реакцію аудиторії на мистецький 
продукт, застосовуючи положення і методи аналізу   та  
практичні принципи організації творчого процесу.  

ü  ü  ü      ü  

Оцінювати свій чи чужий екранний продукт.    ü  ü  ü  ü   
Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний 
продукт, зважаючи на положення й методи соціально-
комунікаційних наук. 

ü  ü  ü      ü  

 ЗМ 1, 2 
Min. 60 – балів Мах. 100 балів 

Усна відповідь і участь у дискусіях на 
практичних 

12х4=48 
    

16х5=80  
  

Модульна контрольна робота 12 20 

 ЗМ 3, 4 
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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Схема формування оцінки в 3 семестрі. 

Упродовж семестру за всі види робіт (аудиторні, самостійні) студент може набрати 12 балів 
мінімально, 20 балів максимально. У кінці семестру до них додаються бали за 3 (12 балів 
мінімально, 20 балів максимально) і 4 семестри (12 балів мінімально, 20 балів максимально). Таким 
чином, на іспит студент виходить, маючи максимально 60 балів. Рекомендований мінімум на іспит 
– 36 балів, критично-розрахунковий мінімум – 20 балів. 

 
 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

семестрове оцінювання 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу та 
виконання самостійних робіт. 
 

1 семестр 

 
2 семестр 

 
3 семестр 

 
- підсумкове оцінювання:  
- форма оцінювання – іспит. Максимальна кількість балів, які може отримати студент – 40 

балів, мінімально – 24 бали. 
 

Іспит відбувається у вигляді розгорнутого обговорення теоретичних основ поетапного створення 
мультитрекового проекту із презентацією його на підсумковому оцінюванні.  
Критеріями оцінювання відповіді студента на іспиті є ті ж критерії, що застосовуються під час 
оцінювання його роботи під час семінарських занять, а саме володіння теоретичним матеріалом, 
вміння логічно та критично висловлювати свою думку, ілюструвати відповідь реальними 

 ЗМ 5, 6 
Min. 12 – балів Мах. 20− балів 

Самостійна сценарна робота 12 20 

 Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 20 40 60 (12 балів, 20 %, переходить у 5 семестр) 
Максимум 40 60 100 (20 балів, 20 %, переходить у 5 семестр) 

 Змістовий 
модуль 3 

Змістовий 
модуль 4 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 20 40 60 (12 балів, 20 %, переходить у 5 семестр) 
Максимум 40 60 100 (20 балів, 20 %, переходить у 5 семестр) 

 Змістовий модуль 5, 6  
Іспит 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 12 (додаються 24 бали з 3, 4 семестрів) 24 60 
Максимум 20 (додаються 40 балів з 3, 4 семестрів) 40 100 
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прикладами з висловленням власної оцінки, оперування   професійною термінологією, а також 
виробництва аудіовізуального твору; використовувати в аналізі знання специфіки компонентів 
мультитрекових проектів, їх базових основ та специфіку системи виражальних засобів.  
У 3 семестрі, під час  затвердження авторського задуму і  захисту мультитрекового проекту, 
обґрунтувати можливість реалізації його естетичної функції, а також охарактеризувати його 
жанрову спрямованість; описати потенційні художні особливості, технологічні характеристики, 
обумовивши  специфіку реалізації свого задуму  в досягненні поставленого результату. 

 
Умови допуску до іспиту: 
За виконання навчальної програми (оцінювання аудиторних завдань і самостійної роботи) студент 
може отримати впродовж трьох семестрів максимально 60 балів (20+20+20), рекомендований 
мінімум – 36 балів, критично-розрахунковий мінімум – 20 балів. Мінімальна кількість балів, які 
додаються до семестрових під час іспиту – 24 бали. 
Студент, який набрав меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів до 
складання іспиту не допускається.    

 
7.2. Організація оцінювання:  
Дисципліна поділена на 3 змістових модулі. Кожен змістовий модуль включає в себе практичні 
заняття та самостійну роботу студентів, що підлягають рейтинговому контролю за рівнем засвоєння 
знань програмного матеріалу відповідної до семестрової частини курсу та набутих студентом 
певних фахових навичок. 
Оцінювання успішності знань студентів здійснюється у двох формах: семестрове оцінювання 
(практичні заняття, самостійна робота, модульні роботи) і підсумкове оцінювання (іспит). 
Успішне виконання завдання (практичні, самостійна робота (створення проєкту) – створення 
літературного і режисерського сценаріїв та зйомки, монтаж і презентація фільму, іспит) – отримання 
за роботу не менше 60% від максимальної оцінки.   
Загальна сума балів за кожен семестр – 100 балів.  

 
Самостійна робота –  підготовка мультитрекового проекту 

Оцінювання проекту: максимальна кількість балів – 20 (мінімально 12), що складаються з таких 
компонентів:  

1) оригінальність та актуальність авторського задуму,  
2) художній рівень, професійний рівень. 
3) творче виконання усієї інструментальної та віртуальної бази. 
 

Усі семестрові роботи (практичні, самостійна робота) мають бути надіслані в Google Class у 
робочий час. На перевірку роботи викладачеві дається один робочий тиждень. Якщо студент з 
поважної причини пропустив семінар, то він має право його відпрацювати впродовж 14 календарних 
днів з моменту проведення семінару. 
 
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 
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8. Структура  навчальної  дисципліни.  

Тематичний  план  лекцій, семінарських занять і самостійної роботи 

№ Назва теми 
Кількість годин 

лекції консультації самостійні 

Змістовний модуль 1: обладнання студій 

1 Основи організації̈ роботи прожект-студій̆   2 2 10 

2 Традиційні та сучасні студії звукозапису 2 8 10 

3 
Підготовчий студійний етап. Жанрові особливості 
підготовчого етапу. 2 6 8 

4 
Особливості настройки акустичних моніторів для 
прослуховування 2 6 8 

5 
Поля прослуховування, настройка систем. Програмне 
забезпечення. 2 6 8 

6 
Типи навушників. Типи мікрофонів. Особливості 
використання. 2 6 8 

7 
Акустика приміщень. Особливості студійних приміщень. 
Безехові приміщення. Тестові системи. 2 8 8 

Всього за 1 семестр: 14 42 60 

Змістовний модуль 2: просторовий звук 

7 Просторовий звук. Системи просторового звуку.  4 4 10 

8 Системи просторового звуку 7D. 4 4 10 

9 Бінауральний звук, «голова» від фірми Neumann 4 4 10 

10 Ознайомлення с простими системам запису: 4 4 10 

11 Запис А-Б: X/Y:  8 4 10 

12 Запис M/S. 8 8 10 

13 Імерсивний звук. Особливості застосування 4 4 10 

 Модульна самостійна робота 4 18 20 

Всього за 2 семестр: 40 50 90 

Змістовний модуль 3: мультирекординг 

14 Мультитрекові рекордери для кіно і звукозапису 0 3 4 

15 Особливості накопичення мультитрекового матеріалу 0 3 6 

16 
Вибір, або створення варіанту, як найкращого дубля 
записаного матеріалу. Особливості технології. 0 5 6 

17 
Чистка та обробка вибраного матеріалу кожного аудіотрека. 
Особливості технології. 0 5 6 

18 Передзведення, особливості і завдання. 0 5 6 

19 
Остаточна обробка міксу (частотна динамічна, просторова, 
перспективна) 0 5 6 

20 Остаточне зведення. Премастеринг. 0 5 6 

21 
Mastering. Особливості сучасного мастерінга. Мастерінг для 
комерційних платформ. Мастерінг для виробництва вініла. 0 5 6 

 Модульна самостійна робота  6  

 Всього за 3 семестр: 0 42 46 
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 Всього за курс: 54 134 196 
 
Загальний обсяг – 194 год., в тому числі: 
Лекцій - 54 
Консультації – 134 год 
Самостійна робота – 196. 

 
9. Рекомендовані джерела інформації: 

Література: 

1. Philip Newell Project Studios (Філіп Ньюєлл - Project Студії) – 2002 

2. Філіп Ньюєлл — Звукозапис, акустика приміщень – 2004 

3. Філіп Ньюєлл — Мастеринг, погляд зсередини – 2015 

4. Дворко Н.И. Звукорежисура.  

5. Нисбетт Алекс. Звукова студія. Техніка и методи використання. 

6. Ершов К.Г., Беспрозванный М.В. – Оборудование звукотехнических комплексов киностудий. 

7. Owsinski В. Настольная книга звукорежиссера. 

 
Додаткова література*: 

1. А. Ананьєв “111 запитань звукорежисеру” 
2. А. Ананьєв “111 відповідей звукорежисеру” 
3. А.Ананьєв - Акустичні основи звукорежисури 
4. А.Ананьєв - Альбом музичних характеристик музичних звуків 
5. А.Ананьєв - Шуми 
6. А.Ананьєв - "Акустика музики и мови для звукорежисерів" 
7. А.Ананьєв - Елементи Музичної Акустики 
8. А.Ананьєв - Контрольні запитання 
9. А.Ананьєв - Декілька слів про звукорежисуру (вып.1) 
10. А.Ананьєв - Декілька слів про звукорежисуру (вып.2) 
11. А.Ананьєв - Декілька слів про звукорежисуру е (вып.3) 
12. А.Ананьєв - Декілька слів про звукорежисуру (вып.6) R128 
13. Севашко А.В. Звукорежисура и запис фонограм. 
14. Рибак-Акімов В. Зображення, слово, звук у художньому фільмі. 

 

Література про кіно: 

1. Адам Оллсач Бордмен. Ілюстрована історія кіно. Видавництво Старого Лева. Львів, 2019.-
109с. 

2. Десятник Г.О. Професія: режисер кіно і телебачення : тексти лекцій [ – К.: Інститут 
журналістики КНУ, 2018. – 88 с. http://ktm.journ.knu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/Profesiia-rezhyser.pdf 

3. Михайло Ілленко про українське кіно: Головне, щоб не було павзи. Національний портал 
"КІНО-КОЛО". https://www.kinokolo.ua/interviews/196/ 
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4. Тримбач С.В. Кіно народжене Україною. Ілюстрована історія українського кіно. Київ, 
2016.- 377 с. 

Інтернет-ресурси 
Philip Newell Project Studios (Філіп Ньюєлл - Project Студії) 
https://litvik.net/2/13/drugie_knigi/16092-filip-nyuell-project-studii-malenkie-studii-dlya-velikih-zapisey-
2002-pdf.html  
 
Філіп Ньюєлл — Звукозапис, акустика приміщень 
https://litvik.net/2/13/uchebniki_manuals/18887-filip-nyuell-zvukozapis-akustika-pomescheniy.html  
 
Філіп Ньюєлл — Мастеринг, погляд зсередини - 2015 
https://www.yakaboo.ua/ua/mastering-pogljad-z-seredini.html  
 
Посилання на файли СЗУ 
https://www.facebook.com/groups/ukrzvukorezhyser/files/files  
 
Посилання на мій ГуглДиск (Література) 
https://drive.google.com/drive/folders/196EKN7zlMlYlZXN6NZP8kAVfVXLSfs1m?usp=sharing  
 
Посилання на Ютуб Канал  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnAjiQugWjPkVFcNAswi2LSFLBZ4dUNis  
 
Посиланння на ГуглДиск knu.ua (матеріали студентам) 
https://drive.google.com/drive/folders/1QwlkSouLCtZUtIrm0LDyX5azeBDAMt4X?usp=sharing  
 
Посилання на ГуглДиск knu.ua (Література) 
https://drive.google.com/drive/folders/1M8uhpqsR09ndMNnUgG-ZfyL1kFTyLrYD?usp=sharing  
 
Посилання на ГуглДиск knu.ua (Тести) 
https://drive.google.com/drive/folders/1YRPLUpwxo6bGzMVIVcCHWRv_kCJYc-Bj?usp=sharing 


