1. Анотація навчальної дисципліни:
Програма
навчальної
дисципліни
«Концертна
і
театральна
звукорежисура»складається з чотирьох розділів і передбачає тематику лекційних і
практичних занять та самостійної роботи.
Вибіркова дисципліна«Концертна і еатральна звукорежисура» є однією з дисциплін
загально-освітньої навчально-творчої підготовки звукорежисерів. Вона формує базові
знання, що дозволяють перейти до вивчення фаховихдисциплін: «Сценічна театральноконцертна діяльність», «Музично-звукове оформлення театрально-видовищних
дійств»,«Творча майстерня звукорежисера», «Аудіовізуальне продюсування» тощо.
Дисципліна «Концертна і театральна звукорежисура» є одним із курсів підготовки
бакалаврів звукорежисерів з фахової підготовки. У ній розглядаються: акустичні
особливості звучання театральних залів, звукотехнічне обладнання театрів, специфіка
роботи театрального звукорежисера, закріплення знань у практичній та індивідуальній
роботі.
Широке впровадження технологій у різних напрямах культурної діяльності
людини, в т. ч. в мистецтві, надає звукорежисерам потужний інструмент для здійснення
творчої діяльності у вигляді мистецьких звукових технологій. Звукотехнічна апаратура та
музичне обладнання, які використовує в роботі звукорежисер, є технічними засобами, що
можуть бути використаними в технічному комплексі, який призначений для створення
мистецького продукту.
Предметом вивчення даної навчальної дисципліни є концертна і театральна
звукорежисураяк комплекс теоретико-практичних знань, що використовуються
звукорежисером у творчій діяльності й створенні ним мистецького продукту, а саме
звукового супроводу театральної вистави.
Дисципліна «Концертна і театральна звукорежисура» покликана об’єднати знання,
отримані при вивченні театрального та музичного мистецтва, звукорежисури та музичних
жанрів у сценічному мистецтві, сфокусувати й осмислити їх, що дасть можливість
майбутньому фахівцю, незалежно від конкретного місця роботи, чітко уявити свою роль у
досягненні кінцевої мети в сфері культурно-дозвіллєвих послуг, створення мистецького
продукту театральним звукорежисером.
Програма передбачає вивчення історичних аспектів становлення і розвитку театру
як виду мистецтва, устрою театральних залів (починаючи з античних амфітеатрів), устрій і
прийоми використання сучасного звукового обладнання, принципи озвучення
театральних програм, необхідних студентам для професійної роботи з різноманітними
звуковими фактурами для формування якісного звукового супроводутеатральної вистави,
музичного шоу, мюзиклу тощо.
Взаємозв’язок з нормативними та вибірковими дисциплінами: аналіз музичних
творів; музично-звукове оформлення театрально-видовищних дійств;звукорежисура,
творча майстерня звукорежисера; основи музичного продюсування; концертна
звукорежисура; сценічна театрально-концертна діяльність.
2. Мета дисципліни – полягає в послідовному, систематичному та комплексному
наданні студентами теоретичних і практичних знань щодо специфіки формування і
відтворення звукового супроводу (музики, шумів, мови) як компонентів концертнотеатрально-видовищних дійств та опрацювання зі студентами базових практичних
навичок.
3. Завдання (навчальні цілі): згідно з нормативно-урядовими вимогами вищої
освіти дисципліна забезпечує набуття здобувачами вищої освіти компетентностей:
інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі
та практичні проблеми у професійній діяльності театрального звукорежисера, або у
процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів мистецтвознавчих та
технічних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

загальнікомпетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
отриманої інформації; здатність генерувати нові ідеї; вміння виявити, ставити та
розв’язувати проблеми; здатність мотивувати людей у русі до спільної мети; здатність
спілкуватись з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з
інших галузей знань / видів економічної діяльності); здатність працювати в міжнародному
професійному середовищі; здатність розробляти та керувати проектами; здатність діяти
соціально відповідно та свідомо.
фахові компетентності: здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в
предметній області; володіння основами аналізу акустичних умов театрально-концертних
приміщень; здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі теорії й
практики управління творчими процесами; уміння застосовувати знання для практичного
застосування методів аналізу властивостей звукового матеріалу; знання термінології
звукорежисури; знання й розуміння основних завдань, які поставлені перед театральним
звукорежисером; знання театрального звукотехнічного обладнання; знання теоретичних
основ звукорежисури –суб’єктивних та об’єктивних характеристик звучань різноманітних
джерел звуку; знання принципів об’єктивного і суб’єктивного аналізу і побудови
фонокомпозиції; знання принципів роботи звукорежисера в просторі музичного та
аудіовізуальних мистецтв; знання принципів виробництва творчого звукового продукту та
його подальшого просування;здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки
життєдіяльності й охорони праці.
4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знання нот та нотного стану,загальнихпринципів елементарної теорії музики;
основи історії та теорії мистецтва в рамках загальноосвітньої школи; комп’ютерна
грамотність за рівнем 8-го класу загальноосвітньої школи, знання принципів роботи
звукотехнічної апаратури (мікрофонів, гучномовців, носіїв звукової інформації).
2.
Вмінняволодітиметодами
елементарного
аналізу музичних
творів;
користуватися комп’ютером, налаштовувати програмне забезпечення оброки звуку, грати
на музичному інструменті на рівні перших класів музичної школи або володіти іншими
видами творчої діяльності (основи роботи в звукових редакторах, музичного монтажу,
озвучення відеороликів тощо), вміти працювати з мікрофонами та іншим звуковим
обладнанням.
3. Володінняелементарними навичками щодороботи на комп’ютері, музичним
слухом, слуховою візуалізацією звукових образів, здатністю до креативного мислення, до
визначення стилю і жанру твору мистецтва, а також функцій музики, шумів та мови в
аудіовізуальних творах.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
Методи
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
оцінювання та
автономність та відповідальність)
Форми (та/або
пороговий
методи і технології)
критерій
викладання і
оцінювання
Код
Результат навчання
навчання
(за
необхідності)
ЗК1
Здатність
до
абстрактного Форми: практичні, тести, екзамен
мислення, аналізу та синтезу.
індивідуальні
заняття, самостійна
робота.
Методи:
словесні
(пояснювання,
бесіда)
наочні

Відсоток у
підсумкові
й оцінці з
дисциплін
и
18%

ЗК2

ЗК3

ФК1

ФК3

(демонстративні,
ілюстративні),
практичні,
інтерактивні
(гра,
пресконференція)
Здатність
генерувати
ідеї Форми: практичні, тести, екзамен
(креативність).
індивідуальні
заняття, самостійна
робота.
Методи:
словесні
(пояснювання,
бесіда)
наочні
(демонстративні,
ілюстративні),
практичні,
інтерактивні
(гра,
пресконференція)
Вміння виявити, ставити та Форми: практичні, тести, екзамен
розв’язувати проблеми.
індивідуальні
заняття, самостійна
робота.
Методи:
словесні
(пояснювання,
бесіда)
наочні
(демонстративні,
ілюстративні),
практичні,
інтерактивні
(гра,
пресконференція)
Здатність використовувати на Форми: практичні, тести,екзамен
практиці
термінологію індивідуальні
звукорежисури
та
музичного заняття, самостійна
мистецтва.
робота.
Методи:
словесні
(пояснювання,
бесіда)
наочні
(демонстративні,
ілюстративні),
практичні,
інтерактивні
(гра,
пресконференція)
Здатність втілювати в творчо- Форми: практичні, тести, екзамен
професійній діяльності знання індивідуальні
теоретичних основ театральної заняття, самостійна
звукорежисури (суб’єктивні та робота.
Методи:
об’єктивні
характеристики словесні
звучань, натуральні та штучні (пояснювання,
джерела звуку).
бесіда)
наочні
(демонстративні,
ілюстративні),
практичні,
інтерактивні
(гра,

18%

18%

18%

18%

ФК8

пресконференція)
Знання технологічних і творчих Форми: практичні, тести, екзамен
особливостей роботи з різними індивідуальні
видами звукового обладнання.
заняття, самостійна
робота.
Методи:
словесні
(пояснювання,
бесіда)
наочні
(демонстративні,
ілюстративні),
практичні,
інтерактивні
(гра,
пресконференція)

10%

ФК8

ЗК3

ФК3

ЗК2

2. Знати теоретичні основи концертно - театральної
звукорежисури (суб’єктивні та об’єктивні характеристики
звучань, вміння роботи на звуковому обладнанні).
3. Знати технологічні і творчі особливості роботи в різних
сферах діяльності концертного та театрального
звукорежисера.
4. Уміти використовувати набуті знання під час
професійної мистецької музичної діяльності в якості
концертно-театрального звукорежисера.
5. Вирішувати основні завдання (творчі та технологічні)
які поставлені перед звукорежисеромконцерту і
театральної вистави.
6. Розраховувати та підбирати комплектацію звукового
обладнання
для
відтворення
музично-звукового
супроводу концерту, вистави, мюзиклу, шоу.
7. Обирати необхідні технологічні вирішення в залежності
від напряму діяльності та законів художньої форми,
жанру, стилю в тому чи іншому виді мистецтва.

ЗК1

1. Знати основні завдання (творчі та технологічні) які
поставлені перед звукорежисером в галузі концертнотеатральної звукорежисури.

ФК1

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)
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7.Схема формування оцінки (згідно п.7 «Положення про організацію освітнього
процесу в НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.)
7.1 Форми оцінювання студентів:
семестрове оцінювання:
Змістовий Розділ 1
Самостійне завдання 1 - 10 балів/ 7 балів.
Самостійне завдання 2 - 10 балів/ 7 балів.
Самостійне завдання 3 - 10 балів/ 7 балів.
Оцінювання роботи під час лекційних занять (ЗР 1): -10 балів/ 5 балів.
Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР 1): -10 балів/ 6 балів.
Контрольна робота з тем ЗР1* (тестування):. — 10 балів/ 4 балів**.
Підсумкова контрольна робота (екзамен). - 40 балів / 24 бал
Змістовий Розділ 2
Самостійне завдання 1 - 10 балів/ 7 балів.
Самостійне завдання 2 - 10 балів/ 7 балів.
Самостійне завдання 3 - 10 балів/ 7 балів.
Оцінювання роботи під час лекційних занять (ЗР 2): -10 балів/ 5 балів.
Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР 2): -10 балів/ 6 балів.
Контрольна робота з тем ЗР2* (тестування):. — 10 балів/ 4 балів**.
Підсумкова контрольна робота (екзамен). - 40 балів / 24 бал
Змістовий Розділ 3
Самостійне завдання 1 - 10 балів/ 7 балів.
Самостійне завдання 2 - 10 балів/ 7 балів.
Самостійне завдання 3 - 10 балів/ 7 балів.
Оцінювання роботи під час лекційних занять (ЗР 2): -10 балів/ 5 балів.
Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР 2): -10 балів/ 6 балів.
Контрольна робота з тем ЗР2* (тестування):. — 10 балів/ 4 балів**.
Підсумкова контрольна робота (екзамен). - 40 балів / 24 бал
Змістовий Розділ 4
Самостійне завдання 1 - 10 балів/ 7 балів.
Самостійне завдання 2 - 10 балів/ 7 балів.
Самостійне завдання 3 - 10 балів/ 7 балів.
Оцінювання роботи під час лекційних занять (ЗР 2): -10 балів/ 5 балів.
Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР 2): -10 балів/ 6 балів.
Контрольна робота з тем ЗР2* (тестування):. — 10 балів/ 4 балів**.
Підсумкова контрольна робота (екзамен). - 40 балів / 24 бал
* ЗР – змістовий розділ.
** максимальний бал/ пороговий бал
відповідної форми контролю.
Підсумкове оцінювання: екзамен.
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отримання
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з

7.2 Організація оцінювання:
Контроль за якістю здійснюється за 100-бальною системою. Загальну кількість
балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем, змістових розділів (бали,

отримані за контрольні роботи (у формі тестування), презентації тощо; бали, отримані за
виконання самостійних завдань; бали, отримані за роботу на практичних заняттях, а
також бали, які отримані за підсумкову роботу (екзамен).
Зразки письмових робіт з аналізу для модульних контрольних робіт, перелік
самостійних завдань, питання та завдання підсумкової контрольної роботи є складовою у
Навчально-методичному комплексі з даної дисципліни.
Зміст курсу поділений на 4 змістовні розділи. Кожний змістовий розділ включає в
себе лекції, практичні заняття і самостійну роботу студентів, які завершуються контролем
рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу.
До розділу 1 (ЗР1) входять теми 1-7, до розділу 2 (ЗР2) – теми 8-14, до розділу 3
(ЗР3) – теми 15-21, до розділу 4 (ЗР4) – теми 22-27.

Вид
завдань
Самостійні

Ба З
ли Р

Таблиця розподілу балів
ЗР №1
Макс.

ЗР №3

ЗР №2

Мін. Макс.

ЗР №4

Підсумкова

Мін.

Макс.

Мин.

Мин.

Макс.

Макс

Мін

30

21

30

21

30

21

30

21

-

-

Лекційні

10

5

10

5

10

5

10

5

-

-

Практичні

10

6

10

6

10

6

10

6

-

-

К/Р №1

10

4

-

-

-

-

-

-

-

-

К/Р №2

-

-

10

4

-

-

-

-

-

-

К/Р №3

-

-

-

-

10

4

-

-

-

-

К/Р №4

-

-

-

-

-

-

10

4

-

-

Підсумкова
(екзамен)

40

24

40

24

40

24

40

24

40*2

24*2

Підсумкова
загальна

100

60

100

60

100

60

100

60

100*2

60*2

Умовою допуску до підсумкової роботи (диференційованого заліку) є отримання
студентом під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критичнорозрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне складання контрольних робіт
та виконання самостійних робіт, передбачених робочою програмою навчальної
дисципліни.
При простому розрахунку отримаємо:
Підсумкова робота
Семестрова кількість
Підсумкова
диференційований залік/
балів
оцінка
диференційований залік
Мінімум
40
20
60
Максимум
60
40
100
У випадку відсутності здобувача вищої освіти на заліку з поважних причин
відпрацювання та перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до
«Положення проорганізацію освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.
Екзамен виставляється за результатами роботи здобувача вищої освіти впродовж
усього семестру. Здобувач вищої освіти, який набрав суму залікових балів (90), має
право отримати підсумкову оцінку без опитування чи виконання залікового завдання за
результатами контролю. Здобувачі вищої освіти, які набрали протягом семестру менше
90 балів обов’язково проходять екзамен.
Присутність всіх здобувачів вищої освіти на екзамені є обов’язковою.
7.3 Шкала відповідностіоцінок

Оцінка за шкалою
НАКККіМ (бали)
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
1-34

Оцінка за
чотирибальною
шкалою
Відмінно
Добре

Оцінка за шкалою ЄКТС
А
В
С
D
Е
FX
F

Задовільно
Незадовільно

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять
№
теми
п/п

Номер і назва теми*

лекції

Кількість годин
Самостійна
практичні
робота

Розділ 1. Виникненняі розвиток театру.
Театр Давньої Греції
2
Устрій і акустичні умови амфітеатрів
1
2
Театрально-видовищне дійство епохи
3
Відродження. Українське і російське театральне
2
мистецтво XVII-XVIIIстоліть
4
Акустичні особливості театральних залів
1
2
Виконати поставлені завдання для закріплення
5
20
теоретичного матеріалу
Разом
6
4
20
Розділ 2. Теоретико-практичні основи музично-звукового оформлення театральновидовищних дійств
6
Звуковий образ сучасної театральної вистави
1
Місце музики в композиції театрального
7
1
видовища
Мова у драматичній виставі. Прийоми
8
використання музики і шумів при оформленні
2
1
театрально-видовищного дійства
Драматургічні функції музики у театральному
9
2
видовищі
10
Функції шумів у театральному видовищі
2
Методика аналізу музично-звукового супроводу
11
2
2
театрально-видовищного дійства
Виконати поставлені завдання для закріплення
15
теоретичного матеріалу
Разом
6
7
15
1
2

Розділ 3. Принципи роботи театрального звукорежисера. Системи звукофікації театрів
15

Принципи роботи звукорежисера з режисером
театральної вистави

2

2

16
17
18
19
20
21

Підбір і компіляція музично-шумового ряду для
драматичної вистави
Звукопідсилення мови у театрі
Методи роботи звукорежисера при озвучуванні
театральної вистави
Звукове обладнання в системах звукофікації
театрів
Мікрофони і акустичні системи театрів
Методи створення спеціальних звукових ефектів
у театральних виставах
Виконати поставлені завдання для закріплення
теоретичного матеріалу
Разом

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

-

-

25

10

10

25

Розділ 4. Музично-видовищний образ сучасного ревю, шоу, естрадно-циркового дійства
та мюзиклу.
22

Ревю – принципи композиції та драматургії

1

1

23

Шоу як музично-сценічна форма ХХ століття

1

1

24

Шоу як жанр і головний принцип естрадноциркового видовища
Сучасне концертне шоу : види, специфіка

1

2

2

2

Мюзикл як вершина сучасного синтетичного
театру. Особливості мюзиклу як жанру
Принципи озвучення поп- і рок-опери

1

1

2

2

Виконати поставлені завдання для закріплення
теоретичного матеріалу
Разом

-

-

15

8
30

9
30

15
75

25
26
27

ВСЬОГО
Загальний обсяг 135 год., в тому числі:
Лекцій – 30 год.
Практичні заняття – 30 год.
Самостійна робота – 75 год.
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