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Мета курсу — формування у студентів фахових компетенцій: здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері музичного та інструментального 
мистецтва, зокрема естрадного мистецтва, що передбачає застосування певних теорій та 
методів концертної та студійної діяльності у роботі з музичною апаратурою та 
комп’ютерними музичними програмами.  
Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна пов’язана з такими спеціалізованими 
предметами як фах (сольний спів), вокальний ансамбль, музичний інструмент, 
інтелектуальна власність, сценічна майстерність, основи звукорежисури та продюсування, 
ораторське мистецтво та співацька риторика. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської 
майстерності; здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у 
виконавській діяльності; здатність використовувати професійні знання та навички в процесі 
творчої діяльності; здатність здійснювати диригентську діяльність; здатність розуміти 
основні шляхи інтерпретації художнього образу; здатність застосовувати базові знання 
провідних музично-теоретичних систем та концепцій; здатність оперувати професійною 
термінологією; здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та 
застосовувати її в процесі практичної діяльності; здатність здійснювати редакторську / 
менеджерську/ лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері музичного 
мистецтва; здатність використовувати засоби масової інформації для просвітництва, 
популяризації та пропаганди досягнень музичної культури; Здатність застосовувати 
традиційні, альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 
композиторської, диригентської, педагогічної діяльності; здатність свідомо поєднувати  
інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві 
та музичній педагогіці. 
Програмні результати навчання (ПРН): 
знати: психотехніки всіх основних видів концертної та студійної діяльності у галузі 
музичного мистецтва; професійну музикознавчу термінологію, вміти використовувати 
основні методики студійного обладнання та концертного спорядження; 
уміти: використовувати основні засоби звукозапису під час студійного практикуму (основи 
концертного спорядження та обладнання студій звукозапису); користуватися сучасною 
аудіотехнікою й технологічними особливостями творчо-виробничого процесу; втілювати на 
аудіо носіях (диски, картки пам’яті, флешки) власні творчі задуми;  
володіти: вміннями професійно застосовувати та виконувати будь-який із видів діяльності 
(студійна або концертна) у музичному мистецтві; професійно користуватися аудіо технікою, 
бути обізнаним у роботі з технологічними особливостями творчо-виробничого процесу на 
студіях звукозапису; вміннями втілювати творчі задуми на аудіо носіях. 
          Зміст навчальної дисципліни: 
Вступ. Основні процеси у роботі зі студійною та концертною апаратурою. Засоби 
відтворення звуку. Компоненти комп’ютерних музичних програм. Основи концертної 
творчості артиста-вокаліста. Засоби відображення звуку у концертному залі. Апаратні 
станції, що обслуговують концертний виступ. 
Студійний звукозапис. Звукозапис в естрадному мистецтві. Науково-технічні засади 
звукозапису в світовій культурі. Мистецтво звукозапису серед українських діячів культури.  
Звукозапис як спосіб фіксації та збереження звукового матеріалу. Системи студійного 
звукозапису. Основні парадигми комп’ютерних музичних технологій та комп’ютерних 
музичних програм. Засоби та основні процеси мультимедіа. Програмне забезпечення.  
Аналіз роботи студійного звукозапису. Матеріали та компоненти комп’ютерних музичних 
програм. Звукозаписуючи компанії та діяльність продюсерських центрів світу та України. 
Системи модулятивної обробки. Прилади амплітудно-частотної корекції.  



Новаторство звукозапису в естрадному мистецтві СССР. Історичні етапи розвитку. 
Формування музикознавчого мислення. Культура Європи та культура СССР у поєднанні 
новітніх компонентів зі студійної обробки. Явище запису звуку у радянські часи. Основні 
студії звукозапису країн СССР.  
Звукозапис в період Незалежності України. Тенденції та перспективи розвитку. 
Формування нових творчих студій. Поява мультимедійних платформ збереження та 
завантаження музики. Євробачення. Мультимедійний продукт в умовах прискореного 
створення.  
Звукозапис як засіб дизайну звуку. Процеси Live Looping. Створення та удосконалення 
новітніх комп’ютерних музичних програм у ХХІ ст. Електронні звуки генеруючих пристроїв. 
Концертний виступ. Види концертної діяльності. Форми концертних залів та умови їх 
акустичної будови. Концертне спорядження. Відображення акустичних процесів звуку під 
відкритим небом. Робота звукооператора під час концертного виступу. Значення зовнішніх 
та внутрішніх акустичних систем (моніторів). Види мікрофонів (радіо, лінійні).  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 12,5 кредитів ЄКТС, загальний обсяг 375 годин, у 
тому числі 180 годин аудиторних навчальних занять і 195 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік – 3, 5, 7, 8 семестр, іспит – 4, 6 семестр, творчій іспит 
– академконцерт  


