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Мета курсу — практична підготовка студентів до майбутньої 

професійної діяльності як виконавців та артистів, озброєння їх основними 
знаннями про природу звука, музичну акустику, роботу концертного 
звукорежисера, особливості звукорежисури у різних сценічних умовах, 
формування необхідних професійних компетенцій магістрів музичного 
мистецтва – майбутніх виконавців та артистів. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана з такими фаховими 
предметами як: «Інструментознавство», «Теорія музики», «Сольфеджіо», 
«Основи музичної композиції», «Гармонія», «Інформаційно-комунікаційні 
технології в галузі музичного мистецтва», «Фортепіано». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність виконувати творчі проекти й розв’язувати як 
самостійно, так і у складі творчого колективу спеціалізовані творчі завдання із 
залученням індивідуальних, матеріально-технічних та інших ресурсів; здатність 
до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; інтегративного та креативного 
мислення; здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово; 
здатність розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність працювати в 
команді; здатність спілкуватися іноземною мовою; здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу інформації з різних джерел; володіння навичками 
використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність 
генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у 
творі сценічного мистецтва; здатність до публічної презентації результату своєї 
творчої діяльності; здатність до ефективної діяльності в колективі в процесі 
створення синтетичного за своєю природою сценічного твору, керівництва 
роботою і/або участі у складі творчої групи в процесі його підготовки; здатність 
до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких процесів; 
здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в 
процесі реалізації художньої ідеї та осмислення творчого результату. 

Програмні результати навчання (ПРН):  
знати: особливостей стилів, жанрів музичного твору та шляхів реалізації 

музичного образу; змісту художньої інтерпретації музичного твору, 
звукорежисерських засобів, які використовуються для посилення драматургії 
твору; змісту термінів, понять та категорій музичного мистецтва; змісту 
продуктивних форм взаємодії в закладі сфери культури і мистецтва; змісту 
музичного мистецтва, мистецьких цінностей, естетичних ідеалів та 
національної свідомості; 

 вміти: здійснювати звукорежисерський аналіз вокальних творів, 
особливостей драматургії та художнього змісту вокальних творів, 
використовувати технічні засоби для реалізації музичного образу у процесі 
сценічного вокального виконавства; здійснювати відтворення драматургічної 



концепції вокального твору, створювати його художню інтерпретацію з 
використанням звукорежисерських засобів; застосовувати музичну 
термінологію у процесі професійної діяльності (зокрема, звукорежисерську); 
розвивати мистецькі цінності, демократичні та естетичні ідеали, гуманістичну 
мораль та національну свідомість засобами концертної звукорежисури 
вокального мистецтва; 

володіти: стильовими і жанровими ознаками музичного твору та 
самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у 
виконавстві; вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у 
виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню 
інтерпретацію; термінологією музичного мистецтва, його понятійно-
категоріальним апаратом; здатність співробітництва, діалогу та реалізації 
продуктивних форм взаємодії у мистецькому закладі; здатність розвивати у 
суспільстві засобами музичного мистецтва загальнолюдські та мистецькі 
цінності, демократичні та естетичні ідеали, гуманістичну мораль та національну 
свідомість 

Зміст навчальної дисципліни 
Музична акустика та звукорежисура в системі вокально-

виконавської діяльності сучасного концертного виконавця. Поняття 
музичної акустики. (Зміст поняття музичної акустики та її музично-теоретичне 
значення). Зміст акустики приміщень та природи шумів. (Акустика приміщень 
як розділ музичної акустики та значення шумів для звукового поля). 
Звукорежисура як оригінальний вид художньої творчості. (Місце та роль 
звукорежисури в системі сучасного культурно-мистецького простору). 

Сучасний музично – технічний комплекс як складова сценічно-
концертного дійства. Основи стереофонії. (Поняття монофонії, стереофонії та 
квадрофонії в сучасному звукозаписі та звуковідтворенні). Акустика музичних 
інструментів. (Особливості утворення та посилення звуку у музичних 
інструментах та використання музично-технічних засобів з ними). 
Комплектування сучасного музично – технічного сценічного комплексу. 
(Основні складові сучасного музично-технічного комплексу та принципи його 
комплектування). 

Робота звукорежисера з компонентами музично-технічного 
комплексу. Елементи музично-технічного комплексу. (Загальна класифікація 
акустичних систем, підсилювачів, мікшерських консолей як складових 
музично-технічного комплексу). Організація елементів музично – технічного 
комплексу в просторі. (Принципи розташування звукового обладнання на сцені 
та в глядацькій залі, технічні засоби для його розміщення та закріплення). 
Особливості комутації елементів музично – технічного комплексу. (Різновиди 
кабелів, штекерів та роз’ємів, які використовуються у звуко-технічному 
комплексі). 

Особливості роботи звукорежисера в різних концертно-сценічних 
умовах. Основи live – звукорежисури. (Особливості звукорежисури в режимі 
реального часу, проведення soundchek та звукорежисерська концепція заходу). 
Особливості звукорежисури різних концертних заходів. (Практична діяльність 
звукорежисера на різних видах концертних заходів). Звукорежисерський аналіз 



музичних творів. (Структура та зміст звукорежисерського аналізу музичних 
творів). 

 
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредити ЄКТС (120 

годин), у тому числі 60 годин – це аудиторні навчальні заняття і 60 годин – це 
самостійна та індивідуальна робота студента. 


