
 

 
 

 

 

 
Силабус навчальної дисципліни 

«Музична акустика» 

Освітні програми: «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 навчальна дисципліна 

Курс 

Семестр 

І курс 

І семестр 

Семестровий контроль Диференційований заліr – І семестр 

Обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС/ 

кількість годин 

 

7 кредитів ЄКТС/210 годин (28 лек., 28 сем., 154 самост. роб.) 

Мова викладання Українська мова 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Дисципліна вивчає основні акустичні характеристики музичних 

звуків та психофізику звукового сприйняття  звуків людиною; 

акустику  музичних інструментів, мови та вокального співу; 

принципи  спектрального  аналізу та основи теорії електронного 

створення музики. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати  

(мета, завдання) 

Мета дисципліни –  ознайомити  студентів з тими 

основними  найважливішими    музичними  та   акустичними  

поняттями та методами,  що необхідні для  формування  їх як  

технічно грамотних конкурентоздатних  спеціалістів-

звукорежисерів,  опанування компетентностями з теоретичних 

основ музичної  акустики; 

Завдання дисципліни:  засвоїти основні фізико-математичні 

характеристики музичних звуків; засвоїти знання з психофізики 

звукового сприйняття  звуків людиною; вивчити системи 

звукоутворення та акустичні характеристики музичних 

інструментів, мови та вокального співу;засвоїти методичні 

принципи спектрального  аналізу звукових коливань; ознайомитись 

з  сучасними  засобами електронного створення музики; оволодіння 

знаннями, уміннями, навичками та компетентностями   

(інтегральними, загальними, фаховими) з  викладання дисциплін зі 

спеціалізації «Звукорежисура» та принципами академічної 

доброчесності.  

 



Пререквізити 

(попередні 

компетентності, 

необхідні для вивчення 

дисципліни) 

Для здобувачів вищої освіти з профільною освітою необхідні: 

знання основ звукорежисури, основ загальної психології, 

педагогіки, музичної педагогіки,; вміння аналізувати й оцінювати 

музично-педагогічні явища, використовуючи отримані 

теоретичні знання з історії зарубіжного і українського музичного 

мистецтва, історії звукорежисури, теорії музики та аналізу 

музичних творів; володіння навичками практичної роботи у сфері 

звукорежисури, музичного виховання та навчання. 

Для здобувачів вищої освіти з непрофільною освітою необхідні: 

знання основ звукорежисури, основ загальної психології, філософії, 

історії мистецтва, головних відмінностей різних видів музичної 

творчості (композиторської, виконавської, звукорежисерської, 

музично-педагогічної); вміння спостерігати та аналізувати  

емоційний вплив музичних творів на психічний стан людини; 

володіння елементарними навичками психічної регуляції 

поведінки  у колективі. 

Пореквізити 

(компетентності, 

отримані після 

вивчення дисципліни)  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у галузі музичної професійної діяльності 

або у процесі навчання, що передбачає застосування системи 

інтегрованих художньо-естетичних знань з теорії, історії музики, 

музичної психології і педагогіки та виконавства, 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) 

 Володіти термінологією музичної акустики, її понятійно-

категоріальним апаратом.  

  Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та 

самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного 

образу у виконавстві та звукозаписі; 

 Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та 

напрямків 

 Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у 

звукорежисерській та виконавській діяльності, створювати 

його індивідуальну художню інтерпретацію 

  Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-

стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при 

створенні звукорежисерських та виконавських, музикознавчих 

та педагогічних інтерпретацій. 

 

Критерії оцінювання 

(екзаменаційна 

політика)  

 Форми контролю: 

1.  Оцінювання роботи під час семінарських занять – 30 балів / 18 

балів. 

2.  Самостійна робота – 30 балів / 18 балів. 

3.  Залік – 40 балів / 24 бали. 

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 до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність працювати в 

міжнародному контексті.  

Демонструвати спеціальні (фахові) компетентності: 
1. Здатність спілкування іноземною мовою;  здатність виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми; здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології; здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

 2.Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої 

власні художні концепції; 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.  
 3.Вміння  визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору 

та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного 

образу у виконавстві та звукозаписі.  

   4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та 

напрямків.  

   5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у 

звукорежисерській та виконавській діяльності, створювати його 

індивідуальну художню інтерпретацію.  

    6. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-

стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при 

створенні звукорежисерських та виконавських, музикознавчих та 

педагогічних інтерпретацій.  

 

Навчальна логістика  

Структура навчального курсу складається з трьох розділів. 

Кожен змістовий розділ включає в себе лекції, семінари, 

самостійну роботу здобувачів, які завершуються контролем рівня 

засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини 

курсу. 

Змістовий розділ 1. Базові знання з основних  акустичних 

характеристик музичних звуків та психофізики звукового 

сприйняття  звуків людиною 

1.1 Огляд історії  розвитку музичної акустики. Предмет музичної 

акустики, значення  музичної акустики як наукової основи 

звукорежисури. 

1.2. Аналіз  та розкриття основних визначень  теорії музичних 

звуків та основних об’єктивних та суб’єктивних характеристик  

звукових сигналів 

1.3 Розгляд основних понять психофізики звукового сприйняття 

звуку людиною: крив і рівної гучності, закони Вебера-Фехнера та 

Стівенса, сприйняття гучності та висоти звуку, критичні смуги 

слуху, маскування та бінауральна локація звуку, нелінійні 

властивості слуху. 

 Змістовий розділ 2. Базові знання з акустики  музичних 

інструментів, мови та вокального співу 

2.1. Аналіз системи звукоутворення  та акустичні характеристики 

основних груп музичних інструментів: духових, струнних, ударних; 



оркестру. 

2.2. Аналіз акустичних  характеристик мови та вокального співу 

 

Змістовий розділ 3. Базові знання з принципів  спектрального  

аналізу. Основи теорії електронного створення музики 

3.1.Основні аспекти спектрального аналізу звукових коливань: 

розгляд таких понять, як ряд та інтеграл Фур’є, дискретне 

перетворення Фур’є, швидке перетворення Фур’є. 

3.2. Практика застосування комп’ютерних спектроаналізаторів: 

амплітудні спектри, графічний режим спектрального аналізу, 

спектрограма звукового сигналу. 

3.3. Аналіз сучасних засобів електронного створення музичних 

звуків: принципи побудови електронних музичних інструментів та 

сучасні електронні музичні технології. 

 

Методи навчання:  

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

– практичний метод (семінарські 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.Акустика: Справочник. А.П.Ефимов, А.В.Никонов,  

М.А.Сапожков; под Ред. М.А.Сапожкова.  Москва: Радио и связь, 

1989. 336 с. 

2. Алдошина И.А., Приттс Р. Музыкальная акустика : учеб. для 

вузов.     Санкт-Петербург:  Композитор,  2006. 720с.  

3. Ананьев А.Б. Элементы музыкальной акустики: учеб. пособие.  

Київ: Феникс,  2008.  224 с. 

4. Ананьев А.Б. Акустика для звукорежиссеров: учеб.пособие. Київ: 

Феникс, 2012. 256 с. 

5.Н.Д. Бєлявіна., В.Ф. Бєлявін, Н.Л. Бондарець, В.В. Дьяченко.  

Основи звукорежисури : навч. посібник.Ч. І / під ред. Н.Д. Бєлявіної. 

Київ: НАКККіМ, 2011.80 с.   

6.Дж.В.Стретт (Лорд Рэлей). Теория звука: в 2-х томах. Москва,: 

ГИТТЛ, 1955.  

т.1 - 504с.; т.2 - 476с. 

 7. Акустичні основи звукорежисури: робоча програма для  

студентів спеціальності 6.020201 "Театральне мистецтво",   

спеціалізації "Звукорежисура" /уклад. В.Ф.Бєлявін. Київ :     

НАКККіМ, 2011. 16 с. 

8. Емельянов Е.Д. Звукофикация театров и концертных залов.  

Москва.: Искусство, 1989.   

9. Макриненко Л.И. Акустика помещений общественного 

назначения.  Москва: Стройиздат, 1986.  

10. Фурдуев В.В. Акустические основы вещания.  Москва.: 

Связьиздат, 1960.  

11. Музыкальная акустика  [общ.Ред Н.А.Гарбузова].  Москва: 

Музгиз, 1954.  236 с. 

12. Музыкальная энциклопедия : в 6 т. / Гл.ред. Ю.В.Келдыш. – М. : 

Советская энциклопедия, 1973–1982. 

13. Кузнецов Л.А. Акустика музыкальных инструментов : 

справочник.  М. : Легпромбытиздат, 1989. 368 с., : ил. 

14. Попов В. Цифровая обработка сигналов в трактах звукового 

вещания. – М., 2006. 

 

 

Інформаційні ресурси:  

 

1.Алдошина И.А. Основы психоакустики  [Электронный 

ресурс]  //  Звукорежиссер  № 6, 1999 Доступ: http://rus.625-  

net.ru/audioproducer/2000/08/4.htm 

Локація та 

матеріально- технічне 

забезпечення 

Проведення лекційних та семінарських занять з дисципліни 

«Музична акустика» забезпечується матеріально-технічною 

базою (спеціалізована аудиторія - №004, корп.15, НАКККіМ), 

навчально-методичною документацією та матеріалами.  

http://rus.625-/


 



 


