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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 
 Сама́я Тетяна Вікторівна (сценічне ім’я Сама́я-Т) – заслужена артистка 
України, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри 
естрадного співу КМАЕЦМ.  
Професійну освіту отримала у 1988 році у Київському державному 
училищі естрадно-циркового мистецтва за спеціальністю «артист-вокаліст 
естради». Повну вищу освіту здобула у Державній академії керівних кадрів 
культури і мистецтв (2009). 
Самая Т. є лауреатом багатьох фестивалів і конкурсів, серед яких Другий 
Всесоюзний фестиваль мистецтв (1987), Міжнародний конкурс  молодих 
виконавців фестивалю мистецтв «Слов’янський Базар – 96» (м. Вітебськ), 
Всеукраїнський фестивалів «Пісенний вернісаж – 96», «Пісенний вернісаж 

– 97» та ін.  З 1987 по 2013 працювала у концертних організаціях України (Київський театр 
естради, Київський Державний мюзик-хол, Кримська філармонія,  Київське концертно-
естрадного об’єднання музичних ансамблів, Асоціація діячів естрадного мистецтва України  та 
ін). З 2002 по 2005 – співорганізатор та голова журі Всеукраїнського фестивалю дитячої 
творчості «Золоте зернятко». З 2013 року працює викладачем на кафедрі естрадного співу у 
Київській Муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв. У 2017 році захистила 
дисертаційне дослідження на тему «Вокальне мистецтво естради як чинник культурного життя 
України другої половини ХХ – початку ХХІ століття» (науковий керівник, доктор 
мистецтвознавства Зосім О.Л.). та отримала науковий ступінь кандидата мистецтвознавства. У 
2019 році вийшла монографія «Вокальне мистецтво естради: український контекст», у 2021 році 
у співавторстві з Макієвським С.О. опубліковано навчально-методичний посібник «Ритміка 
вокаліста». Друкується в українських та закордонних фахових наукових виданнях. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 
Метою навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін ЗВО» є розширення 
теоретичних та методичних уявлень студентів щодо способів здійснення вокально-педагогічної 
діяльності з урахуванням інновацій у галузі музично-вокальної освіти, як вітчизняного науково-
дидактичного спадку, так і провідних західних досягнень прикладного аспекту. Дана дисципліна 
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має взаємозв’язок з такими предметами, як «Педагогіка вищої школи», «Виконавське 
мистецтво», «Професійна педагогічна майстерність», «Методологія мистецьких наукових 
досліджень». Таким чином, опанування курсу надає студентам необхідні знання загальної 
теоретичної бази викладання фахових мистецьких дисциплін, використання інноваційних 
методів, прийомів і технологій сучасної освіти та усвідомлення методико-педагогічної 
специфіки, зокрема естрадного вокалу.  
Засвоєння дисципліни вирішує наступні завдання:  
- поглиблене уявлення щодо різноманіття підходів музично-вокальної освіти вітчизняного 
історичного досвіду та вимог сучасного етапу; 
- професійно-особистісне вдосконалення студентів як педагогів-вокалістів в процесі засвоєння 
вітчизняного та провідного західного методичного досвіду; 
- розвиток вокально-педагогічних вмінь в реалізації музично-вокальної освіти та виховання з 
використанням інноваційних методів та прийомів; 
- сучасні здібності аналізу та самоаналізу музично-педагогічної діяльності з позиції її 
відповідності сучасним вимогам мистецької освіти.  

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 
показників  

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

Найменування 
показників  

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів 
ECTS – 5,0 

Рік підготовки – 1-й 
Кількість кредитів 

ECTS – 5,0 
Рік підготовки – 1-й 

Модулів – 4 Семестр – 1, 2 Модулів – 4 Семестр – 1, 2 

Змістових модулів – 4 Лекції – 32 Змістових модулів – 4 Лекції – 6 

Загальна кількість 
годин – 150 

 
Практичні 

(семінарські) – 28 

Загальна кількість 
годин – 150 

Практичні 
(семінарські) – 6 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
аудиторних – 2 год.; 
самостійної роботи 
студента – 2/3 год. 

Самостійна робота – 
90 

На семестр – 6 год. 
 

Самостійна робота – 
138 

Форма контролю – 
екзамен (2), державна 

атестація (3) 

Форма контролю – 
екзамен (2), державна 

атестація (3) 
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 
У процесі вивчення дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін ЗВО» у майбутніх 
студентів формуються наступні компетентності: 
025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до Стандарту вищої освіти. Другий (магістерський 
рівень) вищої освіти. Ступінь «магістр». Галузь знань 02 «Культура та мистецтво», 
спеціальність: 025 «Музичне мистецтво». 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 
музичної професійної діяльності або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій в теорії, історії музики, у педагогіці, виконавстві 
та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

7. Здатність до міжособистісної взаємодії.   
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Фахові  
компетентності 
спеціальності (ФК) 

5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню 
інформацію та застосовувати її для теоретичної, 
виконавської, педагогічної інтерпретації.  
6. Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах 
освіти з урахуванням цілей навчання, вікових та 
індивідуальних особливостей здобувачів освіти.  

Програмні результати навчання 
1. Володіти професійними навичками виконавської, творчої та педагогічної діяльності.  
2. Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у 
концертно_виконавському та репетиційному процесах.  
3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі 
шляхи втілення музичного образу у виконавстві.  
4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків.  
5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, 
створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.  
6. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції 
музичного твору при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  
7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом. 8. 
Здійснювати викладання вокалу, теорії, історії музики з урахуванням потреб здобувача освіти, 
цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувача. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Формами навчання з дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін ЗВО» є аудиторні 
заняття (150 годин), з них лекційні – 32 год. та практичні (семінарські) – 28 год. та самостійна 
робота студента (90 годин). Самостійна робота магістрів, здіснюється через ознайомлення з 
науковою і методичною літературою, що знаходить практичну реалізацію при підготовці до 
семінарських занять. 
Навчальна дисципліна «Методика викладання фахових дисциплін ЗВО» передбачає наступні 
методи навчання: 
– словесний (викладення викладачем основних теоретичних положень навчального курсу, 
пояснення окремих методичних прийомів тощо); 
– ілюстративний (показ викладачем вокально-виконавських прийомів); 
– ілюстративно-словесний (поєднання викладачем пояснень з ілюстрацією вокально-
виконавських і методичних прийомів); 
– репродуктивно-варіативний (поєднання студентом запропонованих викладачем прийомів з 
іншими формами й методами музично-виконавської та педагогічної діяльності); 
– креативний, творчий (створення студентами оригінальних варіантів інтерпретації вокальних 
вправ і вокальних творів; нестандартний підхід до розв’язання педагогічних ситуацій; 
опанування навичок педагогічної імпровізації); 
– проблемно-пошуковий (самостійний пошук студентом засобів і способів розв’язання 
проблемних ситуацій у процесі виконання навчальних і педагогічних завдань); 
– педагогічне проектування (створення власного проекту роботи над вокальним твором чи 
методики вокального навчання із застосуванням інноваційних технологій; підготовка курсової з 
обраної теми); 
– педагогічний аналіз (формування педагогічного мислення студентів у конкретних педагогічних 
ситуаціях засобом аналізу власних дій та діяльності інших студентів); 
– інтеграції (акумуляція і синтез знань з різних фахових дисциплін у процесі вирішення 
вокально-виконавських і педагогічних завдань). 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма  
навчання 

Заочна форма  
навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1  
Змістовий модуль 1. Науково-методичні засади ЗВО мистецького спрямування 

Тема 1. Введення до курсу. Метод, 
методика, методологія. 

6 2 - 4 6 0,5 - 5,5 

Тема 2. Поняття «метод навчання». 
Класифікація методів навчання. 
Традиційні та активні методи навчання. 

8 2 2 4 8 0,5 1 6,5 

Тема 3. Вокальна педагогіка та її 
методологічні принципи. 

8 2 2 4 8 0,5 - 7,5 

Тема 4. Етико-психологічний 
компонент методики викладання. 
Особливості виховання дитячих 
співацьких голосів. 

8 2 2 4 8 0,5 - 7,5 

Разом за змістовим модулем 1 30 8 6 16 30 2 1 27 
Модуль 2  

Змістовий модуль 2. Методологічні основи сучасної вокальної педагогіки 
Тема 5. Будова голосового апарату, 
його функціонування під час фонації. 
Фізичні характеристики голосу. 

9 2 2 5 9 1 - 8 

Тема 6. Гігієна голосу та вокальне 
здоров’я. Фоніатрія.  

10 2 2 6 10 - 0,5 9,5 

Тема 7. Базові засади вокальної 
педагогіки: звукоформування, позиція, 
дихання. 

10 2 2 6 10 1 0,5 8,5 

Тема 8. Вокальне мистецтво естради та 
його виконавські особливості. 

9 2 2 5 9 - - 9 

Разом за змістовим модулем 2 38 8 8 22 38 2 1 35 
Модуль 3 

Змістовий модуль 3. Історичні етапи формування вокальної педагогіки 
Тема 9. Історіографія вокальної 
педагогіки: європейські національні 
школи. 

10 2 2 6 10 1 0,5 8,5 

Тема 10. Національна школа бельканто: 
характеристика, представники. 

10 2 2 6 10 - - 10 

Тема 11. Французька національна 
школа: характеристика, представники. 

10 2 2 6 10 - - 10 

Тема 12. Німецька вокальна школа: 
характеристика, представники. 

10 2 2 6 10 - - 10 

Тема 13. Михайло Глінка та його 
послідовники. 

10 2 2 6 10 - - 10 

Тема 14. Науково-дослідницька 10 2 2 6 10 1 0,5 8,5 
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діяльність вокальної педагогіки ХХ 
століття 
Разом за змістовим модулем 3 60 12 12 36 60 2 1 57 

Модуль 4
Змістовий модуль 3. Специфіка викладання естрадного вокалу 

Тема 15. Проблема метроритму у 
сучасному вокальному виконавстві. 
Методики формування музичного часу. 

12 2 - 10 12 1 - 11 

Тема 16. Провідні вокальні методики. 
Майстер-клас як нова методична форма 
вокальної педагогіки.  

10 2 2 6 10 1 1 8 

Разом за змістовим модулем 4 22 4 2 16 22 2 1 19 
Усього годин 150 32 28 90 150 6 6 138

 

ОЦІНЮВАННЯ 
Шкала оінювання: національна та ECTS* 

Оцінка за шкалою 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 
ECTS  

для екзамену 

90-100 A відмінно   
80-89 B 

добре  
74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
 

Система накопичення балів 
 

Вид контролю 
Кількість, 

відповідно до робочої програми 
Максимальна 
кількість балів 

Модульний контроль 3 max 100 
Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 400 
Екзамен 1 max 100 

Формула до екзамену 
400:4*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 
50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

 

Дана дисципліна складається з чотирьох модулів, перший з яких є лекційний (вступний, 
підготовчий) і не передбачає контрольного оцінювання. Перше модульне оцінювання 
починається з другого (практичного) модуля як результат участі студентів на семінарських 
заняттях. Другий модульний контроль відповідає третьому модулю, а третій модульний контроль 
– четвертому модулю.   
Сума балів за всі проведені поточні контрольні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 
балів за кожен): 4 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, модульний контроль 3, 
самостійна робота) * 0,5 (постійний екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до 
екзамену .  
Екзамен оцінюється max 100 балів * 0,5 (постійний екзаменаційний коефіцієнт) = результат 
екзамену. Підсумкова оцінка за екзамен = результат  оцінка до екзамену + результат оцінка 
екзамену.  
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ПОЛІТИКА КУРСУ 
Відвідування є важливим компонентом курсу з огляду на складність дисципліни, коли студент 
ще не вповні володіє всім обсягом потрібної його контекстної інформації. За умови 
дистанційного навчання важлива присутність студента під час онлайн-зустрічей у Google-meet та 
регулярне виконання завдань у Google-classroom. 
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 упродовж тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я 
завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри упродовж 
тижня створить комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить 
його про своє рішення. 
Перескладання роботи студентів можлива упродовж тижня після отримання оцінки на основі 
заяви у письмовій формі. 
Академічна доброчесність та плагіат. Студенти мають діяти у професійних та навчальних 
ситуаціях із позицій академічної доброчесності та професійної етики, а саме:  

1. самостійно виконувати навчальні завдання; 
2. посилатися на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей; 
3. усвідомлювати значущість норм академічної доброчесності; 
4. оцінювати приклади людської поведінки відповідно до норм академічної 

доброчесності; 
5. давати моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх з моральними та 

професійними нормами.  
Мобільні пристрої на заняття використовуються лише 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. 

 


