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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. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 
Навчальна дисципліна «Переддипломна (виконавська) практика» є невід'ємною 

частиною обов’язкового компоненту освітньої програми другого (магістерського) рівня 
освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво. 
Метою переддипломної практики є: 
- практична адаптація професійних навичок та умінь, отриманих за період навчання на 

освітньо-професійній програмі;  
- прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих 

умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та впевнено їх 
застосовувати в практичній діяльності. 
Завданнями переддипломної практики є:  
- розуміння специфіки вокального виконавства як виду творчої діяльності; 
- здатність демонструвати артистизм, свободу самовираження, виконавську волю, 

концентрацію уваги; 
- вміння створювати індивідуальну художню інтерпретацію вокального твору; 
- володіння вокально-поетичною культурою, здатністю до поглибленого прочитання 

авторського тексту; 
- володіння культурою виконавського інтонування, майстерністю у використанні 

комплексу художніх засобів виконання у відповідності зі стилістикою твору; 
- розуміння і володіння закономірностями та методами виконавчої роботи над вокальним 

твором, володіння нормами і способами підготовки твору, програми до публічного виступу, 
студійного запису, розуміння завдань репетиційного процесу, вміння оптимально 
організуватися в різних умовах; 
- готовність до постійної і систематичної роботи, спрямованої на вдосконалення своєї 

професійної майстерності. 
ОПИС КУРСУ 

Денна та заочна форма навчання 
Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 4,0 Рік підготовки – 2 
Загальна кількість 

годин – 120 
Семестр – 3 

Самостійна робота – 120 Лекції – не передбачені 
Форма контролю –  

диференційований залік (3) 
Практичні 

(семінарські) – не передбачені 
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 
У процесі вивчення дисципліни «Переддипломна (виконавська) практика» 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) 

 5. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях.  
6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
9.  Здатність працювати автономно. 
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Фахові  
компетентності 
спеціальності (ФК) 

1. Здатність створювати, реалізовувати і 
висловлювати свої власні художні концепції.  
3. Здатність розробляти і реалізовувати творчі 
проекти по створенню інтерпретації, аранжуванню 
та перекладу музики, звукорежисерської практики 
обробки звуку. 
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.  
7. Здатність аналізувати виконання музичних творів 
або оперних спектаклів, здійснювати порівняльний 
аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому 
числі з використанням можливостей радіо, 
телебачення, Інтернету. 
8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для 
донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено 
репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) 
під час публічного виступу. 

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 
Формою навчання є самостійна робота студента (120 годин). Навчальна дисципліна 
«Переддипломна (виконавська) практика» передбачає наступні методи навчання: словесні 
(бесіда, пояснення), наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні (вправи, практичні 
роботи), репродуктивний, творчий частково-пошуковий.  
 

ОЦІНЮВАННЯ 
Дана дисципліна проходить на третьому семестрі 2 курсу магістратури з 26.12.2022 р. до 

21.01.2023 р. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання  
індивідуального завдання. 
Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденник, характеристика та ін.) подаються 

на розгляд керівнику практики. Звіт практики захищається студентом (з диференційованою 
оцінкою) перед комісією, до складу якої входять керівники практики, викладачі кафедри, 
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представники адміністрації. Форма контролю – диференційований залік.  
 

ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРАКТИКИ 

Для додаткової перевірки якості проходження практики, в першу чергу, отриманих знань, 
умінь і навичок, а також в цілях оцінки якості зібраних матеріалів, необхідних для 
написання магістерської дисертації, студенти повинні надати такі матеріали і документи: 
Перелік документації практиканта до звіту керівникам переддипломної практики: 

 план та звіт проходження практики; 
 характеристики на студентів; 
 репертуарна програма пратиканта (не менше 10 творів); 
 аудіо та відео демонстрації (викладені у Google-classroom); 
 щоденник.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS* 
Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 
ECTS  

для диференційованого заліку 

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 1 max 100 
Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за термін практики 200 
Захист (відкритий урок) 1 max 100 

200:2*0,5 = 50 – результат оцінки до захисту 
100*0,5 =50 – результат захисту 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за практику 
 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Основні 

1. Положення про проведення практики здобувачів освіти у Київській муніципальній 
академії естрадного та циркового мистецтв. URL: https://kmaecm.edu.ua/wp-
content/uploads/polozhennya-pro-provedennya-praktyky-zdobuvachiv-osvity.pdf 

Допоміжні 
1. Валькевич Р.А. Сценічно-виконавська майстерність: навчально_методичний посібник для 
студентів мистецьких факультетів. Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2015. 210 
с. 
2. Гребенюк Н.Є. Вокально-виконавська творчість: психолого_педагогічний та 
мистецтвознавчий аспекти. Київ: НМАУ імені П.І. Чайковського, 1999. 269 с. 
3. Дрожжина Н.В. Вокальне виконавство в системі музичного мистецтва естради: автореф. 
дис. … канд. мистецтв., 17.00.03. ХДУМ ім. І. П. Котляревського. Харків, 2008. 16 с. 
4. Жайворонок Н. Б. Музичне виконавство як феномен музичної культури: автореф. дис…. 
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канд. мистецтв. 17.00.01. КНУКіМ. Київ, 2016. 18 с. 
5. Калініченко І. О., Тарапата-Більченко Л.Г., Зуєв С.П. Психофізіологічні аспекти 
сценічного хвилювання. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: 
збірник наукових праць. Суми, 2016. С. 335-340. 
6. Катрич О. Стильові аспекти музично-виконавської інтерпретації. Науковий вісник 
НМАУ імені П.І. Чайковського. Київ: НМАУ, 2000. Кн. 4. С. 59-65. 
7. Котляревська О. І. Варіативний потенціал музичного твору: культурологічний аспект 
інтерпретування: автореф. дис… канд. мистецтв.:17.00.03. Київ: НМАУ ім. 
П.І. Чайковського, 1996. 19 с. 
8. Лабінцева Л. П. Концертний виступ як особливий вид концертно_виконавської 
діяльності. Вісник ХДАДМ. Харків, 2010. № 1. С. 215-216. 
9. Левко В.І. Концерт як чинник культурно-мистецького життя України ХХ – початку ХХІ 
століття: автореф. дис… канд. мистецтв.: 26.00.01. НАКККіМ. Київ, 2015. 19 с. 
10. Макаренко Г. Г. Творчість диригента: естетико-мистецтвознавчі виміри. Київ: Факт, 
2005. 326 с. 
11. Мозговий М. П. Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні: автореф. 
дис... канд. мистецтв.: 17.00.01. Київ, 2007. 19 с. 
12. Москаленко В. Г. Творческий аспект музыкальной интерпретации: к проблеме анализа: 
исследование. Киев: КГК им. П.И. Чайковского, 1994. 157 с. 
13. Польская И. И. Камерный ансамбль: История, теория, эстетика: монография. Харьков : 
ХГАК, 2001. 396 с. 
14. Рябуха Н.О. Виконавська інтерпретація як метод пізнання музичного твору. Вісник 
ХДАДМ: зб. наук. праць. Харків, 2009. № 16. C. 135-142. 
15. Сирятська Т.О. Виконавська інтерпретація в аспекті психології музиканта-артиста: 
автореф. дис. … канд. мистецтв.: 17.00.03. Харків: ХДУМ імені І. П. Котляревського, 2008. 
13 с. 
16. Самая Т.В. Вокальне мистецтво естради: український контекст. К.: Четверта хвиля, 
2019. 152 с. 
17. Стахевич О.Г. З історії вокально-виконавських стилів та вокальної педагогіки: 
навчальний посібник. Вінниця: Нова Книга, 2013. 176 с. 
18. Харнонкурт Н. Музика як мова звуків. Шлях до нового розуміння музики. Суми: Собор, 
2002. 184 с. 

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. Запізнення на заняття є не припустимими.  
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. 

 


