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Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

Освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

5 

Магістр 
 

Вибіркова 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

         Семестр      

Загальна кількість 

годин – 150 

  

1-й 1-й 

Лекції 

  

Практичні, семінарські 

48 год. 10 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

100 год. 138 год. 

Консультації:                                

 2 год. 2 год. 

Вид контролю:  

залік 
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1. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є 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. Засвоєння програмного 

матеріалу дисципліни «Сценічна акустика» забезпечує оволодіння 

загальними та фаховими компетенціями відповідно до освітньо-

професійної програми «Музичне мистецтво»: ЗК 2 – здатність виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми; 3К 3 – здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології; ЗК 5 – здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях; ЗК 7 – здатність до міжособистісної 

взаємодії; ФК 1 – здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої 

власні художні концепції; ФК 3 – здатність розробляти і реалізовувати 

творчі проекти по створенню / інтерпретації / аранжуванню та перекладу 

музики / звукорежисерської практики обробки звуку; ФК 7 – здатність 

аналізувати виконання музичних творів або оперних спектаклів, 

здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у 

тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету; 

ФК 11 – здатність ефективно використовувати музично – технічні засоби у 

виконавській діяльності. Опанування дисципліни «Сценічна акустика» 

дозволить здійснювати самостійне та безпечне використання технічних 

засобів зі складу музично-технічного комплексу мистецького закладу у 

процесі репетиційної роботи та сценічно-виконавської діяльності. 

 

2. Передумови для вивчення дисципліни 

Попереднє опанування навчальних дисциплін «Основи музичної 

акустики», «Основи звукорежисури», «Основи музичних інформаційних 

технологій» відповідно до освітньо – професійної програми «Музичне 

мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

025 Музичне мистецтво сприятиме опануванню дисципліни «Сценічна 

акустика» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Результати навчання за дисципліною «Сценічна акустика» 

передбачають оволодіння навичками роботи звукорежисера з ансамблевим 

колективом та солістами, а також роботи артистів – вокалістів зі 
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звукорежисером. Опанування дисципліни передбачає також уміння 

здійснювати звукорежисерський аналіз музичних творів та використання 

різних музично-технічних засобів та апаратури у процесі сценічного 

виконання музичних творів з метою поглиблення їх художньо – технічного 

змісту у авторській виконавській інтерпретації. Вивчення дисципліни 

«Сценічна акустика» передбачає розвиток здатності розвивати у суспільстві 

засобами музичного мистецтва загальнолюдські та мистецькі цінності, 

демократичні та естетичні ідеали, гуманістичну мораль та національну 

свідомість через поглиблення художнього змісту естрадних вокальних творів 

засобами звукорежисури. 

 
Знання: особливостей стилів, жанрів музичного твору 

та шляхів реалізації музичного образу 

Уміння: здійснювати звукорежисерський аналіз 

вокальних творів, особливостей драматургії та 

художнього змісту вокальних творів, використовувати 

технічні засоби для реалізації музичного образу у 

процесі сценічного вокального виконавства. 

ПРН 3 

Визначати стильові і жанрові ознаки 

музичного твору та самостійно 

знаходити переконливі шляхи 

втілення музичного образу у 

виконавстві. 

Знання: змісту художньої інтерпретації музичного 

твору, звукорежисерських засобів, які 

використовуються для посилення драматургії твору. 

Уміння: здійснювати відтворення драматургічної 

концепції вокального твору, створювати його художню 

інтерпретацію з використанням звукорежисерських 

засобів. 

ПРН 5 

 

Вибудовувати концепцію та 

драматургію музичного твору у 

виконавській діяльності, створювати 

його індивідуальну художню 

інтерпретацію. 

Знання: змісту термінів, понять та категорій музичного 

мистецтва. 

Уміння: застосовувати музичну термінологію у процесі 

професійної діяльності (зокрема, звукорежисерську). 

Комунікація: взаємодія та комунікація у сфері 

сценічного вокального виконавства. 

ПРН 7 

Володіти термінологією музичного 

мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

Знання: змісту продуктивних форм взаємодії в закладі 

сфери культури і мистецтва. 

Уміння: вибудовувати стосунки співробітництва, 

реалізовувати взаємодію та діалог. 

Комунікація: взаємодія зі звукорежисером, 

керівництвом, підлеглими, колегами. 

ПРН 11 

Здатність співробітництва, діалогу 

та реалізації продуктивних форм 

взаємодії у мистецькому закладі. 
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Знання: змісту музичного мистецтва, мистецьких 

цінностей, естетичних ідеалів та національної 

свідомості. 

Уміння: розвивати мистецькі цінності, демократичні та 

естетичні ідеали, гуманістичну мораль та національну 

свідомість засобами концертної звукорежисури 

вокального мистецтва. 

Комунікація: сценічна взаємодія зі звукорежисером, 

іншими артистами та слухачами. 

ПРН 12 

Здатність розвивати у суспільстві 

засобами музичного мистецтва 

загальнолюдські та мистецькі 

цінності, демократичні та естетичні 

ідеали, гуманістичну мораль та 

національну свідомість. 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

90 – 100 

Студент володіє теоретичними знаннями з навчальної дисципліни 

«Сценічна акустика» у межах програми, вміє використовувати 

набуті знання і практичні уміння у практичній діяльності. Вміє 

аналізувати власний спів та звукорежисуру, визначати недоліки і 

свідомо їх усувати. Студент володіє методикою використання 

звукотехнічної апаратури в повній мірі, сформованими вокально-

технічними та звукорежисерськими навичками, які виявляє в процесі 

її використання. Емоційно, творчо, виразно озвучує вокальний твір, 

адекватно передаючи його художній образ, посилюючи та 

поглиблюючи його звукорежисерськими засобами. 

82 – 89 

Студент має міцні ґрунтовні знання, володіє вокально-технічними 

уміннями, звукорежисерськими навичками у межах програми з 

навчальної дисципліни, методикою використання звукотехнічної 

апаратури. Виконує звукорежисерську діяльність на доброму рівні 

без суттєвих помилок, суттєві помилки у використанні студентом 

звукотехнічної апаратури відсутні, студент може помітити, 

проаналізувати недоліки у мікшуванні, неточності у процесі 

озвучування і виправити їх самостійно, може поглибити художній 

образ за допомогою звукорежисерських засобів. 

74 – 81 

Студент сприймає і інтерпретує вокальні образи досить повно, але 

має стандартне мислення, не завжди може сформулювати власні 

висновки, добрати звукорежисерські засоби. Студент виявляє 

достатній рівень засвоєння теоретичного матеріалу з навчальної 

дисципліни, але при цьому не достатньо повно робить аналіз свого 

мікшування, допускає незначні помилки у озвучуванні вокальних 

творів, потребує допомоги викладача. Трапляються недоліки у 

відтворенні музичного образу та використанні музично-технічних  

звукорежисерських засобів. 
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64 – 73 

Студент може відтворити музичний образ, але не завжди послідовно 

та логічно використовує теоретичні  та звукорежисерські знання, 

тому не завжди вміє самостійно помітити і проаналізувати власні 

помилки. Недостатньо стійкі вокально-технічні та звукорежисерські 

навички, спостерігаються помилки в інтерпретації та побудові 

виконавського плану вокального твору, але є позитивні зміни у 

звукотехнічному розвитку студента. 

60 – 63 

Студент з великими труднощами відтворює музичний образ, 

теоретичні знання зі звукорежисури та музичної акустики 

використовує непослідовно і не завжди вміє самостійно помітити і 

проаналізувати власні помилки. Вокально-технічні навички нестійкі, 

значні помилки в інтерпретації та побудові виконавського плану 

вокального твору, поряд з позитивними змінами у звукотехнічному 

розвитку студента. 

35 – 59 

Студент здатний сприймати та відтворювати окремі фрагменти 

вокального твору, знайомий з мінімальним теоретичним матеріалом, 

але не використовує його у власній вокальній та звукорежисерській 

діяльності. Розвиток вокально-технічних та звукорежисерських 

навичок на низькому рівні. Методикою використання звукотехнічної 

апаратури не володіє. Робить багато помилок і не може їх виявити. 

Виконавська інтерпретація не адекватна художньому образу твору. 

1 – 34 

У студента сприйняття музичного образу на дуже низькому рівні, 

слабко сформоване художньо-естетичне, вокально - технічне 

мислення, розуміння методики використання апаратури. Відсутні 

елементарні знання та вокально-технічні та звукорежисерські 

навички. 

 

Розподіл балів 

Поточний контроль 

ІНДЗ 

 

Разом 

 

Сума 

 
РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2 РОЗДІЛ 3 РОЗДІЛ 4 

Т 

1.1 

Т 

1.2 

Т 

1.3 

Т 

2.1 

Т 

2.2 

Т  

2.3 

Т 

3.1 

Т 

3.2 

Т 

3.3 

Т 

4.1 

Т 

4.2 

Т 

4.3 

100 
Поточний контроль 16 76 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Контроль самостійної роботи 24 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Т 1.1, Т 1.2 ... Т 4.3 – теми розділів 

 

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або 

інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, 
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визначеному Положенням «Про порядок визнання результатів, здобутих у 

формі неформальної та інформальної освіти Навчально-наукового інституту 

культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка» (ухвалене рішенням Вченої ради, протокол № 11 від 

19 червня 2020 року).  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів           

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку, курсового проекту 

(роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е  

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Тестування, завдання на звуко-технічному обладнанні, презентації 

результатів виконаних завдань, залік. 

 

6. Програма навчальної дисципліни 

Розділ 1. Музична акустика та звукорежисура в системі вокально-

виконавської діяльності сучасного концертного виконавця. 

Розділ 2. Сучасний музично – технічний комплекс як складова 

сценічно-концертного дійства. 

Розділ 3. Робота звукорежисера з компонентами музично-технічного 

комплексу. 

Розділ 4. Особливості роботи звукорежисера в різних концертно-

сценічних умовах. 
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7.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Музична акустика та звукорежисура в системі вокально-

виконавської діяльності сучасного концертного виконавця. 

Тема 1.1.  Поняття музичної акустики. (Зміст поняття музичної акустики та її 

музично-теоретичне значення) 

Тема 1.2. Зміст акустики приміщень та природи шумів. (Акустика приміщень 

як розділ музичної акустики та значення шумів для звукового поля) 

Тема 1.3. Звукорежисура як оригінальний вид художньої творчості. (Місце та 

роль звукорежисури в системі сучасного культурно-мистецького простору) 

 

Розділ 2. Сучасний музично – технічний комплекс як складова 

сценічно-концертного дійства. 

Тема 2.1. Основи стереофонії. (Поняття монофонії, стереофонії та 

квадрофонії в сучасному звукозаписі та звуковідтворенні) 

Тема 2.2. Акустика музичних інструментів. (Особливості утворення та 

посилення звуку у музичних інструментах та використання музично-

технічних засобів з ними) 

Тема 2.3. Комплектування сучасного музично – технічного сценічного 

комплексу. (Основні складові сучасного музично-технічного комплексу та 

принципи його комплектування) 

 

Розділ 3. Робота звукорежисера з компонентами музично-

технічного комплексу. 

Тема 3.1. Елементи музично-технічного комплексу. (Загальна класифікація 

акустичних систем, підсилювачів, мікшерських консолей як складових 

музично-технічного комплексу) 

Тема 3.2. Організація елементів музично – технічного комплексу в просторі. 

(Принципи розташування звукового обладнання на сцені та в глядацькій залі, 

технічні засоби для його розміщення та закріплення) 
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Тема 3.3. Особливості комутації елементів музично – технічного комплексу. 

(Різновиди кабелів, штекерів та роз’ємів, які використовуються у звуко-

технічному комплексі) 

 

Розділ 4. Особливості роботи звукорежисера в різних концертно-

сценічних умовах. 

Тема 4.1. Основи live – звукорежисури. (Особливості звукорежисури в 

режимі реального часу, проведення soundchek та звукорежисерська концепція 

заходу) 

Тема 4.2. Особливості звукорежисури різних концертних заходів. (Практична 

діяльність звукорежисера на різних видах концертних заходів) 

Тема 4.3. Звукорежисерський аналіз музичних творів. (Структура та зміст 

звукорежисерського аналізу музичних творів) 

Індивідуальне науково – дослідницьке завдання:  

Звукорежисерський аналіз музичного твору у власному виконанні. 

 

7.2.Структура та обсяг навчальної дисципліни 

Назви  розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

 У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

 У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

 Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

ії
 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

ії
 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б

о
т
а
 

РОЗДІЛ 1. Музична акустика та звукорежисура в системі вокально-виконавської 

діяльності сучасного концертного виконавця. 

Тема 1.1. Поняття музичної акустики. 12  4   8 12     12 

Тема 1.2. Зміст акустики приміщень та 

природи шумів. 

14  4   10 12     12 

Тема 1.3. Звукорежисура як 

оригінальний вид художньої творчості. 

12  4   8 14  2   12 

РОЗДІЛ 2. Сучасний музично – технічний комплекс як складова сценічно-

концертного дійства. 

Тема 2.1. Основи стереофонії. 12  4   8 12     12 
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Тема 2.2. Акустика музичних 

інструментів. 

12  4   8 10     10 

Тема 2.3. Комплектування сучасного 

музично – технічного сценічного 

комплексу. 

12  4   8 14  2   12 

      РОЗДІЛ 3. Робота звукорежисера з компонентами музично-технічного комплексу. 

Тема 3.1. Елементи музично-технічного 

комплексу. 

14  4   10 14  2   12 

Тема 3.2. Організація елементів 

музично – технічного комплексу в 

просторі. 

12  4   8 12     12 

Тема 3.3. Особливості комутації 

елементів музично – технічного 

комплексу. 

12  4   8 14  2   12 

РОЗДІЛ 4. Особливості роботи звукорежисера в різних концертно-сценічних умовах. 

Тема 4.1. Основи live – 

звукорежисури. 

12  4   8 12     12 

Тема 4.2. Особливості звукорежисури 

різних концертних заходів. 

14  4  2 8 12    2 10 

Тема 4.3. Звукорежисерський аналіз 

музичних творів. 

12  4   8 12  2   10 

Усього годин 150  48  2 100

0 

150  10  2 138 

 

Теми практичних (семінарських)  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1. Акустика як наука про звук. 2  

2. Поняття музичної акустики. 2  

3. Класифікація звуків та шумів. 2  

4. Зміст акустики приміщень. 2  

5. Поняття звукорежисури як виду творчості. 2 2 

6. Основні напрямки звукорежисури. 2  

7. Поняття стереофонії та історичні етапи її розвитку. 2  

8. Сучасний стан розвитку surround – звуку. 2  

9. Акустика ударних музичних інструментів. 2  

10. Акустика духових та струнних музичних 

інструментів. 
2  

11. Поняття музично – технічного комплексу. 2  

12. Різновиди музично – технічних комплексів. 2 2 

13. Принципи комплектування музично – технічного 

комплексу 
2 2 

14. Основні елементи музично – технічного комплексу. 2  

15. Основні способи організації елементів музично-

технічного комплексу у просторі. 
2  
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16. Організація елементів музично – технічного 

комплексу в просторі. 
2  

17. Різновиди засобів комутації музично-технічного 

обладнання 
2  

18. Особливості комутації елементів музично – 

технічного комплексу. 
2 2 

19. Поняття live – звукорежисури та її особливості 2  

20. Методичні основи live – звукорежисури. 2  

21. Класифікація концертних заходів з позицій їх 

звукорежисури. 
2  

22. Особливості звукорежисури різних концертних 

заходів. 
2  

23. Поняття звукорежисерського аналізу музичних 

творів. 
  

24. Об’єктивні та суб’єктивні компоненти 

звукорежисерського аналізу музичних творів. 
2 2 

Разом  48 10 
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9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

(за потребою) 

Обладнання для практичних занять з навчальної дисципліни: «Сценічна 

акустика»: ноутбук або ПК з зовнішнім аудіоінтерфейсом та програмним 

забезпеченням (Steinberg Cubase 8.5 (або більш сучасна версія), Adobe 

Audition 1.6 (або більш сучасна версія), набір FabFilter TotalBundle 2017 (або 

більш сучасна версія), мікрофон вокальний класом не нижче Shure SM58, 

студійний мікрофон класом, не нижче Samson C03 з тримачем типу «павук», 

стійкою та поп-фільром, інструментальний мікрофон класом не нижче 

AUDIX ADX51,  Shure SM137, USB-пульт мікшерний мінімум з 2-ма 

мікрофонними каналами з компресорами на кожному та 2-ма незалежними 

pre/post-фейдерними AUXaми, DSP процесори REC-U формату, студійні 

навушники, студійні монітори ближнього поля (2 шт.), активні моніторні 

акустичні системи (2 шт.) з’єднані з 2-ма незалежними AUXами, мікрофонні 

стійки (типу «журавель») з тримачами для мікрофонів – 2шт., сценічні 

пюпітри (2 шт.). 

http://hotline.ua/computer-mikrofony/audix-adx51/

