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Програму створено у Національній академії керівних кадрів культури 

і мистецтв. Освітньо-професійна програма «звукорежисура»» другого (магіс-

терського) рівня вищої освіти розроблена відповідно до Стандарту вищої 

освіти України зі спеціальності «Музичне мистецтво» (Наказ Міністерства 

освіти і науки України 04.03.2020 р. № 368 ) й затверджена закладом вищої 

освіти з урахуванням сучасних вимог ринку праці, особливостей реалізації 

державної політики у сфері мистецької освіти, специфіки підготовки фахів-

ців – звукорежисерів. 

Елементи програми викладені логічно та разом розкривають мету, 

зміст та очікувані результати навчання здобувачів за спеціальністю. 

Мета навчання – підготовка висококваліфікованих звукорежисерів, які 

володіють теоретичними знаннями, компетентностями та практичними умін-

нями у галузі музичної культури і мистецтва та навичками користування су-

часним інформаційними технологіями та методиками роботи в галузі звуко-

режисури для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю, 

вмінням впроваджувати інноваційні ідеї в професійну діяльність та креативні 

індустрії в Україні. 

Фахові компетентності, заявлені в освітньо-професійній програмі «Зву-

корежисура», повністю відповідають потребам сучасної вищої освіти та меті 

навчання. 

Необхідно відзначити, що перелік освітніх компонентів, що забезпечу-

ють формування 8,8 % загальних («Методологія і організація наукових дос-

ліджень», «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача» 

та 33,3 % формування спеціальних (фахові) компетентностей («Мистецтво 

звукорежисури», «Методика викладання звукорежисури», «Сучасні мистець-

кі технології, «Музична акустика», «Творча майстерня звукорежисера», 

«Продюсерська діяльності в музичному мистецтві»), які узгоджуються із зая-

вленими програмними результатами навчання. Освітньо-професійна програ-

ма містить обов’язкові (73,3 %) та вибіркові компоненти (26,6 %), достатня 

кількість часу відводиться на практичну підготовку (16,6 %). Вона передба-

чає: виробничу (студійну) практику у першому семестрі, виробничу (медій-

ну) практику у другому семестрі, виробничу (педагогічну) та переддипломну 

практики у третьому семестрі. 

Перелік освітніх компонентів, що забезпечують загальні та спеціальні 

(фахові) компетентності, узгоджуються із цілями навчання та програмними 



результатами навчання, такими як володіння професійними навичками зву-

корежисерської та виконавської, творчої та педагогічної діяльності (ПРН1); 

уміння визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно 

знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві та 

звукозаписі (ПРН3); володіти музично-аналітичними навичками жанрово-

стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при створенні 

звукорежисерських та виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерп-

ретацій (ПРН6); здійснювати викладання звукорежисури з урахуванням пот-

реб здобувача освіти, цілей навчання, вікових та індивідуальних особливос-

тей здобувача (ПРН8) тощо. 

Програму розроблено у Національній академії керівних кадрів культу-

ри і мистецтв висококваліфікованими фахівцями у сфері звукорежисури, се-

ред яких викладачі кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежи-

сури кандидат мистецтвознавства Дьяченко В. В, заслужений діяч мистецтв 

України, професор, кандидат педагогічних наук Бєлявіна Н. Д., доктор мис-

тецтвознавства, професор Козлін В. Й., доцент, кандидат педагогічних наук 

Грищенко В. І. 

Вважаємо, що освітньо-професійної програма «Звукорежисура» для 

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти є актуаль-

ною, вона дозволяє задовольнити потреби у фахівцях за спеціальністю 025 

«Музичне мистецтво», кваліфікації «звукорежисер, викладач» відповідно до 

Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Стандарту вищої освіти 

України за спеціальністю «Музичне мистецтво» (Наказ Міністерства освіти 

і науки України 04.03.2020 р. № 368 ) та Національного класифікатора про-

фесій України («Класифікатор професій» ДК 003:2010) та може бути рекоме-

ндована до використання. 
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