
 
 

 

 



  



Мета дисципліни – надати студентам системні знання з теорії та практики 
звукорежисури, окреслити актуальні аспекти професійної діяльності 
звукорежисера, сприяти засвоєнню фахових навичок та умінь; удосконалити 
навички студійної та Live роботи звукорежисера, а також надати професійні 
навички роботи студійного, моніторного та FOH режисера.  

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 

дисципліни (за наявності):  
1. Знати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою 

аудіовізуального мистецтва та виробництва; базові творчі принципи екранної 
творчості і художньо-естетичну природу аудіовізуального мистецтва; 
принципи аналізу акстичної продукції щодо її художніх та медійних 
особливостей; фінансово-адміністративні принципи організації мистецьких 
проектів, діяльності виробничих колективів, продакш студій, телевізійних 
каналів та інших закладів аудіовізуальної сфери та виробництва.  

2. Вміти аналізувати аудіовізуальний твір з огляду на сукупність усіх 
його складових компонентів; характеризувати, узагальнювати та аналізувати 
аудіовізуальний матеріал, створювати та реалізувати власні музичні проекти. 

3. Володіти елементарними навичками студійної та Live роботи 
звукорежисера.  

 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна має на меті 

формування в здобувачів вищої освіти фахову здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані завдання та вирішувати практичні завдання в сфері 
аудіовізуального мистецтва та виробництва, що передбачають системне 
застосування методів теорії, історії аудіовізуального мистецтва та 
виробництва; оволодіння методами та прийомами роботи як  FOH-режисера, 
так і моніторного, і студійного звукорежисера . 

4. Завдання (навчальні цілі):  
- надати знання про технологію і техніку мікшування для різних типів 

роботи звукорежисера на різних етапах аудіовізуального виробництва; 
- ознайомити студентів з організацією знімального процесу від появи 

творчого задуму до моменту виходу аудіовізуального продукту в ефір; 
- дати знання студентам про організаційну структуру телеканалів, про 

жанрову специфіку та мовно-інтонаційні особливості жанрів українського 
телебачення; 

- навчити визначати звукову стилістику твору згідно зі сценарієм і 
концепцією режисера-постановника;  

- проводити якісний звукозапис, редагування та первинну обробку 
аудіопродукту  згідно із сучасними технологіями звукозапису;  

- формувати творчий задум на базі монтажно-композиційної цілісності 
аудіовізуального твору;  



- використовувати основні принципи монтажу звуку та звуко-зорових 
рішень; 

- сприяти формуванню здатності генерувати конструктивні творчі ідеї; 
виявляти, ставити та вирішувати проблеми, які виникають під час творчого 
процесу, та приймати обґрунтовані рішення; 

- навчити знаходити вирішення для різних завдань і кейсів (одноосібно і 
в команді). 

 
Дисципліна спрямована на формування таких навчальних 

програмних компетентностей: 
ЗК 9. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 
і громадянина в Україні. 

ФК 01. Високий рівень виконавської майстерності.  
ФК 02. Здатність створювати та реалізувати власні художні концепції у 

творчо-виробничій діяльності.  
ФК 07. Здатність інтерпретувати художній образ аудіовізуальними 

засобами.  
ФК 09. Здатність здійснювати ділову комунікацію.  
ФК 10. Здатність здійснювати редакторсько-сценарну/ продюсерську/ 

режисерську/ операторську /звукорежисерську діяльність в сфері 
аудіовізуального мистецтва та виробництва.  

ФК 15. Вміння опрацьовувати кінознавчу літературу, узагальнювати та 
аналізувати аудіовізуальний матеріал, формувати наукові теми та розуміти 
подальші перспективи розвитку даної проблематики в різних дослідницьких 
жанрах. 
 
  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 
оцінювання 

та 
пороговий 
критерій 

оцінювання 
(за 

необхідност
і) 

Відсоток 
у 

підсумко
вій 

оцінці з 
дисциплі

ни 

Код Результат навчання 

1.1 Знати базові творчі принципи 
екранної творчості і художньо-

Лекції, семінарські 
заняття 

Тести 10 



естетичну природу 
аудіовізуального мистецтва; 

1.2 Знати вимоги до роботи 
звукорежисера; 

Лекції, семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

Екзамен 10 

1.3. Знати способи творення  
звукозорового образу 

Лекції, семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

Екзамен 10 

1.4 розуміти перспективи 
аудіовізуального мистецтва, 

національний досвід 
українського кіно, його 

історичні факти та традиції 
українського кінематографа і 

телебачення 

Лекції, семінарські 
заняття 

Екзамен 10 

2.1 Вміти втілювати свій 
авторський задум у формі 

музичного твору 

Семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота над  
проектом 

Екзамен 20 

2.2. Вміти створювати переконливі 
звукорежисерські постановки   

до фільмів та телевізійних 
програм 

Самостійна 
робота 

Проект  
фільму 

10 

3.1 Презентувати результати, 
проводити дослідження в 

колективі (робота над 
проектом) 

Самостійна 
робота 

Презентаці
я 

10 

4 Критично опрацьовувати й 
аналізувати комплекс джерел  
культурологічного характеру, 

використовувати здобуті 
знання у професійній діяльності 

Семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

Екзамен 20 

 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 14. Вміти підтримувати зв'язок із 
засобами масової інформації з метою 
просвітництва, популяризації та пропаганди 
досягнень аудіовізуального мистецтва. 

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 сценарію фільму і  проведення зйомок, монтажу, озвучення і 
презентації готового фільму. 
Закінчується вивчення предмету екзаменом у 6-му семестрі. Під час складання 
підсумкового контролю – екзамен (у письмовій формі) студент може отримати 
максимально 40 балів, мінімально – 24 бали.   
Схема формування оцінки в 5 семестрі. 
За підсумками семестру за всі види робіт (аудиторні, модульна контрольна 
робота) студент може набрати мінімально 60 балів, максимально 100 балів. У 
6 семестр з набраних балів переноситься 20% від набраної кількості балів, 
максимально 20 балів, мінімально 12 балів. 

 

Схема формування оцінки в 6 семестрі. 
Упродовж семестру за всі види робіт (аудиторні, самостійні) студент може 
набрати 40 балів максимально, 24 бали мінімально. У кінці семестру до них 
додаються наявні бали з 5 семестру: 20 балів максимально  та 12 балів 
мінімально. Таким чином, на екзамені максимальна кількість балів становить 
60. Рекомендований мінімум для екзамену – 36 балів, критично-
розрахунковий мінімум – 20 балів. 
 

 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. 24 – балів Мах. 40− балів 

Усна відповідь  і участь у дискусіях на 
практичних   

4х3=12 
  

5х4=20  

Самостійна сценарна робота 12 20 



7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання студентів:  

 ЗМ 1-2 

Семестрове оцінювання (5 семестр): Min. 36 
балів 

Мах. 60 
балів 

Усна відповідь  6 х «1» = 6 5 х «2» = 10 
Самостійна робота 4 х «3» = 12 4 х «5» = 20 
Колективний творчий проєкт 2 х «3» = 6 2 х «5» = 10 
Модульна контрольна робота 1 х «6» = 6 1 х «10» = 10 
Індивідуальний творчий проєкт та його 
презентація 

1 х «6» = 6 1 х «10» = 10 

 
- підсумкове оцінювання (5 семестр): 
- форма оцінювання – іспит, що складається з 2 теоретичних питань (по 1 

питанню з кожного модулю) та презентації другого індивідуального творчого 
проєкту, виконаного в межах першого модулю та який не увійшов у 
семестрове оцінювання. Максимальна кількість балів, які може отримати 
студент за теоретичні питання – 20 балів (по 10 балів за кожне запитання), за 
проєкт та його презентацію – 20 балів. 

Студент, який набрав сумарно меншу кількість балів, ніж критично-
розрахунковий мінімум 36 балів, до складання іспиту не допускається.  

 
 Змістовий 

модуль 1 
Змістовий 
модуль 2 

Іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 
Максимум 30 30 40 100 

 
 

 ЗМ 3-4 

Семестрове оцінювання (6 семестр) Min. 36 
балів 

Мах. 60 
балів 

Усна відповідь 6 х «1» = 6 5 х «2» = 10 
Самостійна робота 4 х «3» = 12 4 х «5» = 20 
Колективний творчий проєкт 2 х «3» = 6 2 х «5» = 10 
Модульна контрольна робота 2 х «3» = 6 2 х «5» = 10 
Індивідуальний творчий проєкт та його 
презентація 

2 х «3» = 6 2 х «5» = 10 

 
- підсумкове оцінювання (6 семестр): 
- форма оцінювання – іспит, що складається з 1 теоретичного питання 

(перелік питань охоплює змістову частину всіх чотирьох модулів) та 
презентації двох індивідуальних творчих проєктів, виконаних у межах 
третього та шостого модулів та які не ввійшли в семестрове оцінювання. 



Максимальна кількість балів, які може отримати студент за теоретичне 
питання – 10 балів, за проєкти та їх презентацію – 30 балів. 

Студент, який набрав сумарно меншу кількість балів, ніж критично-
розрахунковий мінімум 36 балів, до складання іспиту не допускається. 

 
 Змістови

й модуль 
3 

Змістови
й модуль 

4 

Змістов
ий 

модуль 
5 

Змістов
ий 

модуль 
6 

Іспи
т 

Підсум
кова 

оцінка 

Мінімум 18 9 3 6 24 60 
Максимум 30 15 5 10 40 100 

 

7.2. Організація оцінювання:  
Дисципліна поділена на 2 змістові модулі (частини). У першому модулі 
заплановані лекції, консультації, практичні заняття та самостійна робота,  а  в 
другому модулі – практичні заняття і самостійна робота студентів, що в усіх 
модулях підлягають рейтинговому контролю за рівнем засвоєння знань 
програмного матеріалу відповідної до семестрової частини курсу та набутих 
студентом певних фахових навичок. 

 
Успішне виконання завдання (практичні, самостійна робота (створення 
проєкту) – отримання за роботу не менше 60% від максимальної оцінки.   
Загальна сума балів за кожен семестр – 100 балів.  
Підсумкове оцінювання (екзамен) – максимум 40 балів, мінімум 24 бали. 

  
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 

 
 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І   ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
п/п назва  теми 

Кількість годин 

лекції консуль
таціїї 

практич
ні 

самост
ійна 

робота 

Змістовий модуль 1 

1 
Досліджуємо методи: ланцюжки обробок – 
відмінності підходів. 4 0 8 12 

2 
Досліджуємо методи: мастерінг – відмінності 
підходів. 2 0 8 12 

3 
Досліджуємо методи: чи можна обійтися без 
аранжування в його звичному розумінні. 2 2 8 12 

4 
Послідовності акордів у сучасній електронній 
музиці. 4 0 10 12 

5 
Методи створення послідовностей акордів і їхньої 
заміни. 2 2 8 12 

 ВСЬОГО за семестр: 14 4 42 60 
 

№ 
п/п назва  теми 

Кількість годин 

лекції практич
ні 

практи
чні 

самості
йна 

робота 
Змістовий модуль 2 

6 Практики впорядкування знань та систематизації 
умінь. 0 0 16 20 

7 Сучасне музичне звучання і укладення системи 
звуків. 0 0 16 20 

8 Розвиток і варіативність. 0 0 16 20 
9 Приховані звуки. 0 0 16 20 
10 Макродинаміка. 0 0 16 20 
 ВСЬОГО в семестрі 0 0 80 100 
 РАЗОМ  - 300 год. 14 4 122 160 

 
Загальний обсяг  300 год., в тому числі: 
Лекції – 14 год.  
Практичні заняття – 122 год. 
Завдання для самостійної роботи -  160  год. 
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