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1. Мета дисципліни –  опанування студентами основами звукової ииразності в аудіовізуальному 
мистецтві та виробництві.  
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 
звукової виразності мистецького твору, аргументовано висловлювати свою думку в формі відгуку 
або рецензії.  
3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна «Сучасні мистецькі технології 
звукової виразності в АВМ та виробництві» є складовою освітньопрофесійної програми підготовки 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” галузі знань 021 “Аудіовізуальне 
мистецтво і виробництво». 

 
Дисципліна є складовою з підготовки фахівців напрямку 021 “Аудіовізуальне мистецтво і 
виробництво” і тісно пов’язана з такими дисциплінами, як «Звукорежисура в сучасному АВМ», 
«САВВТ (препродакшн для звукорежисерів)» «Акторська майстерність» та «Основи 
інструментовки, аранжування і композиції». 
Нормативна навчальна дисципліна «Сучасні мистецькі технології звукової виразності в АВМ та 
виробництві» є основною циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
"бакалавр". 
Основою курсу становлять професійні поняття з практичних основ звукової виразності,  основних 
технологій, практикум в основних технологічних системах, способи звукорежисерської роботи та 
технологій звукової виразності в мистецтві та виробництві. 
 
4. Завдання (навчальні цілі): надати студентам можливість вивчити основні принципи звукової 
виразності в звукорежисурі в сфері аудіовізуальних мистецтв шляхом комплексного навчання: 
лекційних занять, практичних робіт, консультацій, та підготовка їх до професійної діяльності через 
практику на виробництві. 
 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК5.  
ФК6, 11, 13.  
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5. Результати навчання за дисципліною: «Сучасні мистецькі технології звукової виразності  

в аудіовізуальному мистецтві та виробництві» 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;  
4. автономність та відповідальність) 

Форми (та/або методи і 
технології) викладання і 

навчання 

Методи  та  
критерії 

оцінювання  
(за необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 
Знати та розуміти професійну термінологію, 
основні тенденції розвитку в галузі а/в 
виробництва, орієнтуватися в жанрових та 
стильових особливостях галузі.  

Лекції, 
практичні завдання 

МКР, 
усні та письмові 

відповіді 
10 

1.2 
Знати та орієнтуватися в різноманітті 
професійного обладнання для роботи зі 
звуком, методологіях та системах запису й 
обробки звуку.  

Практичні завдання 
Виконання 
практичних 

завдань 
25 

1.3. 
Знати та розуміти взаємозв’язок між 
основними засобами звукової виразності в 
процесі аудіовізуального виробництва 
мистецького продукта 

Лекції, 
практичні завдання 

МКР, 
Усні відповіді, 

аналіз та 
виконання 

практичних 
завдань 

10 

2.1 
Вміти  працювати в професійній мистецькій 
команді,  бути креативним та до генерування 
нових мистецьких ідей та  приймати 
обґрунтовані професійні рішення 

самостійна робота з 
виконання практичних 

завдань та вправ. 

виконання 
практичних 

завдань і вправ 
20 

2.2. 
Вміти аналізувати та реалізовувати власні 
концепції звукової виразності в 
аудіовізуальному мистецькому творі. 

виконання практичних 
завдань та вправ. 

виконання 
практичних 

завдань та вправ. 
10 

3.1 
Вміти успішно працювати в команді й 
колективно оцінювати та створювати 
аудіовізуальну продукцію 
  

Самостійна робота, 
виконання практичних 

завдань та вправ. 

виконання 
практичних 

завдань та вправ. 
15 

4 
Вміння критично оцінювання власні та 
командні концепції реалізації аудіовізуального 
мистецького твору. 
 

Лекції, 
практичні завдання, 
самостійна робота 

МКР, усні та 
письмові відповіді 10 

 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 2.1 4.1 4.2 

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

 
7.1 Форми оцінювання студентів:  
семестрове оцінювання: 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу та 
виконання самостійних робіт. 
1 семестр 

 Змістовий модуль 1 Іспит Підсумкова оцінка 
Мінімум 20 20 60 

Максимум 30 40 100 
 
2 семестр 

 Змістовий модуль 2 іспит Підсумкова оцінка 
Мінімум 24 (додаються 12 балів 

з 7 семестру) 
24 60 

Максимум 40 (додаються 20 балів 
з 7 семестру) 

40 100 

 
- підсумкове оцінювання (у формі екзамену):  

Максимальна кількість балів, які може отримати студент – 40 балів, мінімально – 24 бали. 
 
- умови допуску до підсумкового екзамену: 
Обов’язковим для допуску до екзамену є відвідуваність лекцій і лабораторних занять не нижча 70%, 

результативна самостійна робота, складання модульних контрольних робіт. 
Для студентів, які під час навчання набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 40 балів, для одержання допуску до екзамену обов’язково необхідно скласти повторно модульну 
контрольну роботу. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються 
у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі 
організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

 
7.2 Організація оцінювання:  
 

 ЗМ1 ЗМ ХХ 
Min. 20 балів Max.  30  балів Min. 20  балів Max. 30 балів 

Письмова робота 2 х3=6 2 х4=8 2 х3=6 1х6=6 
Усна відповідь 2х3=6 2х4=8 2х3=6 1х6=6 

Доповнення 1х1=1 1х1=1 1х1=1 1х2=2 
Практична робота 1х1=1 1х3=3 1х3=1 1х6=6 

Модульна контрольна 
робота  6 10   

 Підсумкова        
модульна 

контрольна робота  
  4 10 

 
Усні відповіді та доповнення приймаються й оцінюються на практичних заняттях впродовж 
семестру. 
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Самостійні завдання приймаються й оцінюються через одне заняття після опрацьованої теми. 
Практичні завдання приймаються й оцінюються наприкінці змістових модулів (в 3-й декаді жовтня 
й першій декаді грудня). 
Модульні самостійні роботи оцінюються впродовж 3-х робочих днів після їх дедлайнового терміну. 
 

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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Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план. 
№ 
п/п Назва  теми Кількість годин 

лекції консультації  практичні самостійні 
Змістовний модуль 1. Основні елементи звукової виразності 

1 Частотний і динамічний звуковий діапазон 2 0 10 10 
2 Звуковий тиск, шкали звукового тиску. 2 0 10 10 

3 
Залежність слухового частотного балансу від 
гучності звуку. Криві Флетчера-Менсона. 4 0 10 10 

4 Звукова сцена. Оркестровий баланс в музиці. 4 1 10 10 
5 Частотний розподіл музичних інструментів.  4 1 10 20 
6 Панорамний розподіл інструментів в музиці. 4 2 10 20 

7 
Перспективний розподіл інструментів в звуковій 
сцені. (глибина сцени) 4 2 10 20 

8 Динамічний баланс музичних інструментів. 4 2 14 20 
 Модульна самостійна контрольна робота     
 Всього за перший семестр 28 8 84 120 

Змістовний модуль 2. Основні технології звукової виразності. 

9 
Компресія. Компресори. Типи компресорів. 
Елементи управління, особливості 
використання. 

2 0 4 10 

10 
Еквалайзери, види еквалайзерів, елементи 
управління, особливості використання. 2 0 4 8 

11 
Прилади просторової обробки, елементи 
управління, особливості використання. 2 0 4 8 

12 
Розриви (insert) і посили (send), значення, 
особливості використання. 4 0 6 10 

13 
Окремі шини (Bus), значення, управління, 
особливості використання. 2 0 4 8 

14 
Субміксінг (SubMixing), можливості, 
особливості використання і обробки. 2 0 4 8 

15 
Master-секції, значення, управління, особливості 
використання. 2 0 6 8 

16 
Мікшування, естетичні і мистецькі особливості 
мастерової обробки міксу. 2 0 4 8 

17 
Психоакустичні прилади обробки, способи 
використання. 2 0 4 8 

 Модульна самостійна контрольна робота    2 
 Всього за другий семестр 20 0 40 60 
 ВСЬОГО за курс 48 8 124 180 

 
Загальний обсяг 180 год., в тому числі: 
Лекцій – 48 год. 
Консультації — 8 год. 
Практичних заняття - 124 год. 
Самостійних – 180 год. 
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Рекомендовані джерела інформації: 
 
Література: 

1. Philip Newell Project Studios (Філ Нюелл – Project-студії) 
2. Філіп Ньюєлл – Звукозапис, акустика приміщень - 2004 
3. Нисбетт Алекс. Звуковая студия. Техника и методы использования. 
4. Севашко А.В. Звукорежисура и запись фонограм.  

 

Додаткова література: 
1. А. Ананьєв “111 запитань звукорежисеру” 

2. А. Ананьєв “111 відповідей звукорежисеру” 

3. Севашко А.В. Звукорежисура и запис фонограм. 

4. Рибак-Акімов В. Зображення, слово, звук у художньому фільмі. 
 

Посилання на ГуглДиск курсу: 

o Посиланння на ГуглДиск knu.ua (матеріали студентам) 
o https://drive.google.com/drive/folders/1QwlkSouLCtZUtIrm0LDyX5azeBDAMt4X?usp=sharing  
o Посилання на ГуглДиск knu.ua (Література) 

https://drive.google.com/drive/folders/1M8uhpqsR09ndMNnUgG-ZfyL1kFTyLrYD?usp=sharing  
o Посилання на ГуглДиск knu.ua (Тести) 

https://drive.google.com/drive/folders/1YRPLUpwxo6bGzMVIVcCHWRv_kCJYc-
Bj?usp=sharing 

 
Інтернет-ресурси 

1) https://litvik.net/2/13/drugie_knigi/16092-filip-nyuell-project-studii-malenkie-studii-dlya-velikih-
zapisey-2002-pdf.html  

2) https://litvik.net/2/13/uchebniki_manuals/18887-filip-nyuell-zvukozapis-akustika-
pomescheniy.html  

3) https://www.yakaboo.ua/ua/mastering-pogljad-z-seredini.html  
4) https://www.youtube.com/playlist?list=PLnAjiQugWjPkVFcNAswi2LSFLBZ4dUNis  
5) https://drive.google.com/drive/folders/196EKN7zlMlYlZXN6NZP8kAVfVXLSfs1m?usp=sharin

g  


