
 
 

 

 

 
             Силабус навчальної дисципліни 

               « Cаунд-дизайн»    

«Освітня програма: «Звукорежисура» 

Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво» 

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво» 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни 

відповідно до 

навчального плану 

вибіркова дисципліна 

Курс 

Семестр 

І курс 

ІІ семестр 

Семестровий контроль Диференційований залік – ІІ семестр 

Обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС/ 

кількість годин 

 

3 кредити  ЄКТС /90 годин (14 лек., 14 практ., 62 самост. роб.) 

Мова викладання Українська мова 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Дисципліна формує знання із звукового дизайну (від 

англ..Sound Design – дизайн звуку, саунд-дизайн) – вид  

дизайнерської діяльності, об’єктом якої є звук.  

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати  

(мета, завдання) 

   Мета дисципліни - формування поняття  сутності та 

специфіки створення звукового дизайну за допомогою 

багатошарової структури файлів, тобто створенню єдиного звуку 

за допомогою поєднання декілька звуків, враховуючи можливості 

їх взаємодії один з одним (тембральні, динамічні, акустичні). 

Вивчення особливостей роботи над створенням нових звукових 

фактур під заданий екранний образ. 

  Завдання дисципліни: отримати уявлення про основні 

механізми акустичної інтерпретації звуку; ознайомитися із 

основними технологіями дизайну звуку; навчитися реалізовувати 

художній образ із використанням засобів виразності та сучасних 

технологій дизайну звуку; засвоїти основні принципові поняття 

дизайну звуку, що використовуються у роботі звукорежисера. 

 



Пререквізити 

(попередні 

компетентності, 

необхідні для вивчення 

дисципліни) 

1. Здобувач вищої освіти має знати теоретичні поняття з основ 

композиції, теорії музики, а також сучасних стилів та трендів. Бути 

знайомим з основами психології, рекламними продуктами, 

мобільними додатками.  

2. Здобувач вищої освіти має вміти: розробляти загальну 

концепцію звукошумового оформлення проекту;  підбирати звуки у 

спеціальних бібліотеках, записувати голос, музичні інструменти, 

шуми; обробку звуку; створювати електронну музику; проводити 

зведення звукових доріжок; проводити масте ринг.  

Пореквізити 

(компетентності, 

отримані після 

вивчення дисципліни)  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у галузі професійної діяльності 

звукорежисера у якості саунд-продюсера, продюсера або у 

процесі навчання, що передбачає застосування системи 

мистецьких знань і професійних практик, вміння проводити 

оцінку стратегічного розвитку мистецтва, визначати історичну 

значущість творів мистецтва, що характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов згідно до 

компетентностей освітньої програми «Звукорежисура» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне 

мистецтво». 

 

Чому можна навчитися  

(результати навчання) 

 Ознайомитися з апаратним та програмним забезпеченням. 

 Сформувати систему знань про виробництво музичного,   

сценічного та аудіовізуального продукту із застосуванням 

саунд-дизайну. 

- Володіти основами створення і запису звуку, його обробкою.  

-   Навчитися реалізовувати художній образ із використанням 

засобів виразності та сучасних технологій дизайну звуку.  

   - Засвоїти основні принципові поняття дизайну звуку, що 

використовуються у роботі звукорежисера. 

Критерії оцінювання 

(екзаменаційна 

політика)  

 Форми контролю: 

1.  Оцінювання роботи під час практичних занять – 40/ 20 балів. 

2.  Самостійна робота – 20 балів. 

3.  Диференційований залік 20 балів. 

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, 

FХ 35-59, F 1-34. 



Як можна 

користуватися 

набутими    знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

   Демонструвати загальні компетентності: здатність виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми, здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології. здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу; здатність працювати в міжнародному 

контексті.  

Демонструвати спеціальні (фахові) компетентності: здатність 

створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні 

концепції; здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти по 

створенню, інтерпретації  та аранжуванню музики, здатність 

здійснювати у практичній звукорежисерській діяльності 

звукозапис, обробку звуку та мастеринг музичних та 

аудіовізуальних творів та створення, здатність аналізувати 

виконання та звукозапис музичних творів (різних жанрів), 

здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських  та 

звукорежисерських інтерпретацій, у тому числі з використанням 

можливостей засобів масової інформації, Інтернету. 

Навчальна логістика Структура навчального курсу складається з двох розділів. Кожен 

змістовий розділ включає в себе лекції, практичні, самостійну 

роботу здобувачів, які завершуються контролем рівня засвоєння 

якості програмного матеріалу відповідної частини курсу. 

Змістовий розділ 1.  Вступ. Звукове оформлення 

  1.1. Історія звукового оформлення. 

   1.2. Саунд-дизайн у театрі, радіо, кінематографі, телебаченні та 

сучасних мультимедійних продуктах. 

  1.3. Типологія ефектів. Апаратне та програмне забезпечення. 

  1.4. Віртуальні інструменти обробки. Обробка ефектів: технології  

шумоподавлення, еквалізації. 

 1.5. Зведення та мастеринг у роботі з ефектами. 

 

  Змістовий розділ 2.  Особливості роботи над створенням нових 

звукових фактур під заданий екранний образ 

 2.1. Фізичне моделювання звуку: погодні умови, тварини, 

індустріальні звуки, зброя. 

   2.2. Основні механізми  перетворення та трансформації реальних 

звуків.  

2.3. Використання музичних інструментів для підтримки шумових 

компоненті звуку. 

2.4. Синтезування звукових фактур  і звукової атмосфери (дизайн 

звуку) із застосуванням сучасних технологій та обладнання.  

 

Форма контролю:  Диференційований залік.  

Види занять:  

Лекційні, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання:  

– вербальний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

– практичний метод (практичні заняття); 

– наочний метод (ілюстративний та демонстративний); 

– самостійна робота з навчально-методичною літературою 

(конспектування, тезування, анотування); 

– інформаційні методи  новітніх комп‘ютерних технологій 

(дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані 



тощо); 

– проблемний метод (розв’язання завдань, переклад, написання 

рефератів, тез та статей);  

– проєктний метод (індивідуальна науково-дослідна робота). 

Форми навчання:  

Денна (очна), заочна, дистанційна. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

НАКККІМ 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Література: 

  1. Воскрксенская И.Н. Звуковое решение фильма. Москва: Книга 

по требованию, 2012. 133с. 

  2. Вендеров М. И. Звук в телевизионной програмне. Санк-

Петербург: 1988.56с.  

 3.  Грищенко В.І. Мультимедійні технології: підручник. Київ. : 

НАКККіМ, 2021.  500 с. 

  4. Питер Бьюик. Живой Звук. РА для концертирующих 

музыкантов: Пер. с англ.  Москва: Шоу-Мастер, 1998.  178 с. 

   5. Нисбетт А. Звуковая студия. Техника и методы использования. 

Изд.-во  Москва: Связь, 1979, 464.  

   6. Дункан Фрай. Микширование «живого» звука Издательство:  

Редакция «IN/OUT», 1996, 131с. 

  7. Клюкин И. И. Удивительный мир звука. Санк-Петербург: 

Судостроение, 1978.168 с. 

   8. Шустрова, О.И. Пространство медиа искусства  Санкт-

Петербург: Алетейя, 2013.  132 с. - ISBN 978-5-91419-830-2; То же 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138939 

 

     Додаткові інформаційні ресурси: 

1. Бернадская, Ю.С. Звук в рекламе: учебное пособие / Ю.С. 

Бернадская. Москва: Юнити-Дана, 2015. 135 с.: табл.  (Азбука 

рекламы).  ISBN 978-5-238-01245-2; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436693. 

2. Крылова, А.В. Музыка в культуре повседневности: избранные 

статьи; г.к. Ростовская; науч. ред. И.М. Шабунова.  Ростов-на-

Дону: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2011.  169 с.  

Библ. в кн.; То же [Электронный ресурс]. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440886 2.  

  3. The Location Sound Bible: How to Record Professional Dialog for 

Film and TV. 

  4. Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound 

Effects in Cinema. 
 

Локація та 

матеріально- технічне 

забезпечення 

Проведення лекційних та практичних занять з дисципліни 

«Cаунд-дизайн» забезпечується матеріально-технічною базою 

(спеціалізована комп’ютерна   аудиторія - №004, корп.15, 

НАКККіМ), навчально-методичною документацією та 

матеріалами.  

Кафедра Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури  

(корпус №14, ауд. 203). 

Інститут Інститут сучасного мистецтва 

http://www.goodreads.com/book/show/13592487-the-location-sound-bible?origin=reg_path
http://www.goodreads.com/book/show/13592487-the-location-sound-bible?origin=reg_path
http://www.amazon.com/Sound-Design-Expressive-Effects-Cinema/dp/0941188264/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1369400222&sr=8-1&keywords=sound+design
http://www.amazon.com/Sound-Design-Expressive-Effects-Cinema/dp/0941188264/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1369400222&sr=8-1&keywords=sound+design


 


