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Прізвище, ім’я, по-батькові Бучма Ольга Євгеніївна 

Контакти е-mail: o.buchma@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра Кафедра естрадно-сценічних жанрів 

Посада Завідувач кафедри 

Презентація викладача 

Бучма Ольга Євгеніївна починаючи з 2000 року працює викладачем у КМАЕЦМ. За 

багаторічну працю має багато випускників, які плідно працюють в Україні та за кордоном, стають 

переможцями у всеукраїнських та міжнародних фестивалях, мистецьких проектах. Серед них шоу-

театр «ДеСаВі» - Фіналісти шоу «Україна має талант» 4 сезону. 

2000 р. закінчила Київський державний коледж естрадного та циркового мистецтв, здобувши 

кваліфікацію артист естради, лялькар. 

2004 р. здобула освіту бакалавра спеціалізації естрадний спів у КДКЕЦМ. 

2007 р. отримала диплом бакалавра у КНУТКТ ім.. І.К. Карпенка-Карого (Режисура театру ляльок) 

2008 р. Отримала диплом магістра у КНУТКТ ім.. І.К. Карпенка-Карого, здобувши кваліфікацію 

режисер театру ляльок, викладач. 

2008 р. Очолила циклову комісію «Ляльки на естраді» у КМАЕЦМ.  

2015 р. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат мистецтвознавства. 

З 2016 р. Очолює кафедру естрадно-сценічних жанрів. 

З 2003 р. член спілки театральних діячів України 

З 2009 р. член міжнародної асоціації лялькарів УНІМА Україна. 

Презентація курсу 

Предмет «Методика викладання фахових дисциплін» надає студентам цілісну і логічно-

послідовну систему знать про основи підготовки кадрів у ВНЗ мистецького спрямування. Слухачі 

курсі ознайомляться зі структурою і змістом навчального процесу, з нормативною документацією а 

також особливостями роботи викладачів, завідувача кафедри, деканату та адміністрації. Курс 

орієнтований на надання студентам практичних порад з формування процесу викладання фахових 

дисциплін на прикладах предметів, що викладалися під час навчального процесу у ВУЗі. Студенти 

навчаться планувати,  організовувати і аналізувати різноманітні види навчальних та позааудиторних 

занять, використовувати найбільш ефективні методи навчання. Також слухачі курсу ознайомляться з 

основами наукової діяльності. У даному курсі майбутні фахівці знайдуть відповіді на питання, які 

можуть виникнути у молодих викладачів та отримують практичні поради із досвіду провідних 

фахових викладачів.  

Опис курсу 

Основним завданням курсу є - навчити студентів, яким чином надати практичні поради студентам 

вищих навчальних закладів, яким чином уникнути проблем у процесі їх майбутнього викладання. 

Особливо корисним він може бути для  молодих викладачів. 

Під час навчання студенти повинні виконати наступні завдання: 

• Оволодіння теорією, методикою та методологією організації навчального процесу; 

• Набуття навичок самостійного пошуку шляхів прояву власної педагогічної індивідуальності; 
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• Ознайомлення з формами організації роботи викладача в різних мистецьких вузах. 

Дослідження питань, пов'язаних з вивченням можливих форм організації викладацької 

діяльності, надасть можливість майбутнім педагогам   раціонально втілювати в життя  власні  творчі 

плани і ефективно самореалізовуватись у сфері мистецько-викладацької діяльності. 

Мета навчання 

Дати відповідь на питання, які неодмінно виникають у більшості майбутніх молодих 

викладачів, і на основі власного досвіду поділитися міркуваннями щодо планування і проведення 

занять. Зроблено спробу дати практичні поради щодо таких аспектів викладацької роботи: розробка 

курсу, підготовка до першого заняття, організація дискусій, менеджмент в аудиторії, проведення 

лекції, оцінювання курсових і науково- дослідних робіт, проведення екзаменів, оцінка викладання, а 

також використання електронних засобів у процесі викладання. 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого колективу складні професійні 

завдання у галузі сценічного мистецтва (сценічно-естрадні жанри) із залученням творчих, 

матеріально-технічних, фінансово-економічних та інших ресурсів та застосуванням теорій, методів 

мистецтвознавства, театрознавства, балетознавства, театральної, сценічної та естрадної педагогіки. 

Загальні компетентності (ЗК)  

2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

5.Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

6.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

10.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

11.Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

12.Здатність працювати в команді. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК)  

1.Здатність до розв’язання комплексних проблем в галузі сценічної інноваційної діяльності 

при глибокому переосмисленні наявних та створенні нових цілісних знань та професійної практики у 

галузі сценічного мистецтва. 

2.Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у 

творі сценічного мистецтва. 

3.Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності. 

4.Здатність до ефективної діяльності в колективі в процесі створення синтетичного за своєю 

природою сценічного твору, керівництва роботою і / або участі у складі творчої групи в процесі його 

підготовки. 

5.Здатність до професійного опанування змістовних (інформаційного, виразно-образного) 

рівнів сценічного твору. 

7.Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів (пластично-

зображальними, звуковими, акторсько-виконавськими, монтажно-композиційними, сценарно-

драматургічними) при створенні та виробництві твору сценічного мистецтва (за спеціалізаціями). 

9.Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в процесі 

реалізації художньої ідеї та осмислення творчого результату.  

14.Здатність до спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та науковою 

спільнотою та громадськістю в галузі сценічного мистецтва та виробництва, до взаємодії із 

представниками інших творчих професій. 

15.Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід різноманітними 

шляхами та засобами. 

16.Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проекти з метою популяризації 

сценічного мистецтва (за спеціалізаціями) в широких верствах суспільства, в тому числі і з 

використанням можливостей театральної преси, телебачення, Інтернету. 

18.Здатність до професійного виконання: 

Професійної підготовки за жанрами: 

− Сучасний танець:  

Чіткого, високотехнічного і музичного виконання всіх особливостей танцювального 

екзерсису та композицій. Системно виконувати загально-фізичну підготовку. Знати та дотримуватись 

норм правил техніки безпеки з сучасного танцю. Правильно провести розминку з включенням 

простих танцювальних вправ. Розуміти поняття ансамбль, балет, танець: народний, бальний, 
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класичний, сучасний, екзерсис, станок, середина, алегро, адажіо, тренаж. Уміти високоякісно 

виконувати танцювальні елементи, координувати складні рухи в танцювальні етюди, виконувати той 

чи інший танець згідно з особливостями манери та характеру і стилю; навчитися розрізняти характер 

музики, її розміри, стилістичну основу, вміти рухатися чітко під музичний супровід; 

−Ляльки на естраді.  

Для лялькарів − до ляльки верхового, відкритого і закритого типу водіння; ляльки традиційні, 

основні, нетрадиційні; ляльки-гібриди; лялька-рукавичка, планшетна, тростинна, маріонетка, тіньова, 

вертепна, ростова, п’ятачкова, штокова, паркетна, фунтикова, міміруюча, штирьова, папільоточна, 

площинна, тантамареска, шолом, механічна, макетна, мультиплікаційна, імпровізаційна; образ в руці; 

експлікація; пропедевтика. Також технічне володіння ляльками традиційних систем дає змогу актору 

бездоганно володіти рештою гібридів, які, так, чи інакше, поєднують  в собі принципи техніки 

оживлення ляльки семи основних систем. Важливо, щоб оволодіння  технікою ляльки-інструмента 

проходило поступово з урахуванням: фізично-емоційної підготовки майбутнього актора; чіткого 

упорядкування освоювання систем ляльок за ступенем їх складності; тренаж під чіткий ритмічний 

акомпанемент (музичне оформлення). Здатність професійно виконувати ескізи, креслення; вміти 

пояснити по ним вимоги до ляльки, оформлення  декорацій; самостійно виготовляти ляльки, або 

елементи (вузли) будь-якої із семи основних систем ляльок; конструювати та виготовляти ляльки-

гібриди за особистим задумом; виготовляти реквізит, елементи декорацій та костюмів; виконувати 

будь-який ремонт та реставрацію ляльок; користуватися обладнанням та інструментами, які 

застосовуються при виготовлені ляльок, декорацій, оформлення, реквізиту і костюму. 

Для розмовного жанру − виконувати ролі в усіх жанрах естрадних концернів, театральної 

драматургії, диктора та ведучого програм (кіно, телебачення); до створення художні образи і 

характери в усіх видах театральних, кінематографічних, телевізійних та інших видовищних творів; 

зібрати та опанувати, історичний, біографічний матеріал для своєї ролі; навчитися працювати над 

роллю, п’єсою або сценарієм; вміти працювати з гримом, світлом, на різних сценічних майданчиках; 

володіти органікою театрального стилю  різних епох і драматургій та драматургічних жанрів 

(мюзикл, древньогрецька трагедія, психо-драма, водевіль.  

19.Вільно орієнтуватися у напрямках, стилях, жанрах та видах сценічного мистецтва (естрада, 

цирк, театр); основах режисури естрадно-циркового номеру, методики викладання фахових 

дисциплін, знати термінологічний та понятійний апарат зі спеціальності; творчій спадщині видатних 

майстрів. 

Форми та методи навчання 

            Дисципліна «Методика викладання фахових дисциплін» включає в себе такі методи навчання 

як: словесні, практичні, методи колективної розумової діяльності, самостійної роботи. Форми 

навчання з дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін» є лекційні заняття (32 год.), 

практичні заняття (28 год.) та самостійна робота студента (60 год.,). 

Організація навчання 

Обсяг (аудиторних) Тема 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Вступ до курсу. Термінологія, поняттєвий апарат 

2 Тема 1.1.  Основні поняття з педагогіки, її принципи та напрямки. 

3 Тема 1.2. Практичні поради щодо аспектів викладацької роботи. 

Змістовий модуль 2. Підготовка до методики викладання 

1 Тема 2.1.  Що повинен вивчати студент? 

3 Тема 2.2. Добір та пошук матеріалів до курсу. 

3 Тема 2.3. Підготовка програми. 

2 Тема 2.4. Використання відео та аудіоматеріалів. 

Змістовий модуль 3. Перші кроки у методиці викладання 

3 Тема 3.1.  Підготовка до першого заняття. Матеріали. 

3 Тема 3.2.  Перше знайомство. 

3 Тема 3.3.  Динаміка навчального процесу 

2 Тема 3.4.  Робота з пасивними, активними, конфліктними 
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студентами. 

2 Тема 3.5. Індивідуальні заняття. 

Змістовий модуль 4. Проведення дискусій. 

4 
Тема  4.1. Види дискусій та їх форми. 

4 
Тема 4.2.  Семінар – дискусія.  Початок та  підтримка  семінара-

дискусії. 

4 
Тема 4.3. Рольові ігри, круглі столи, інші форми колективного 

навчання. 

Змістовий модуль 5. Студентські досліднецькі роботи 

3 Тема 5.1. Проекти та їх  види. 

2 Тема 5.2. Попередження і боротьба з плагіатом. 

3 
Тема 5.3. Оцінювання письмових робіт та обговорення їх 

результатів. 

4 Тема 5.4. Виступи на студентських конференсіях. 

Змістовий модуль 6. Методи контролю та оцінювання 

2 Тема 6.1.  Планування іспитів. 

2 Тема 6.2.  Підготовка студентів до іспиту. 

1 Тема 6.3.  Формулювання запитань до іспиту та їх стилі. 

1 Тема 6.4.  Вирішення проблемних ситуацій під час іспитів. 

3 Тема 6.5.  Виставлення оцінок на екзамені. 

Модуль 2 

10 Написання та захист курсової роботи з проблем фахової підготовки 

60 годин   

Оцінювання 

Бали Результат навчання, що оцінюється 

65 Робота на практичних заняттях по темах. 

10 
Самостійна робота: вивчення тематичного матеріалу, самостійне 

створення послідовного плану – проекту заняття. 

25 Залік: усна відповідь по пройденому матеріалу 

100 Разом за 5 семестр 

65 Робота на практичних заняттях по темах. 

10 
Самостійна робота: вивчення тематичного матеріалу, самостійний 

добір матеріалів, що найкраще відповідають меті курсу. 

25 

Екзамен: форма проведення екзамену обирається викладачем і може 

комбінуватися із запропонованого переліку: тестові завдання; усне 

опитування у вільній формі; письмовий аналіз. Захист курсових. 

100 Разом за 6 семестр 

Політика курсу 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни.  

Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря 

призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Переоцінка завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я 

завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня 

створить комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить його про 

своє рішення. 

Перескладання роботи студентів можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі 

заяви у письмовій формі. 

Академічна доброчесність та плагіат. Якщо Ви 1) використовуєте чужі конспекти 

першоджерел, оцінки позбавлються обидва студенти; 2) якщо Ви на семінарському занятті читаєте з 
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ксерокопії, Ваша відповідь не оцінюється; 3) якщо співпадає більше 80% помилок у підсумкових 

контрольних роботах кількість зароблених балів ділиться на кількість виявлених копій. При 

виконанні спільних завдань (ІНДЗ), потрібно вказувати внесок кожного учасника. 

Мобільні пристрої на заняття використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  

мобільних пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного 

використання - видаленням студента з навчальної аудиторії. 

Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби 

виходити з аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


