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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 «Виробнича (педагогічна) практика» є невід'ємною частиною 
обов’язкового компоненту освітньої програми другого (магістерського) рівня освіти за 
спеціальністю 025 Музичне мистецтво та здійснюється на базі академії КМАЕЦМ, зокрема 
кафедри естрадного співу. 
Мета полягає у набутті практичних навичок та досвіду застосування методик викладацької 
роботи, оволодінні професійними вміннями та навичками планування й організації 
педагогічного процесу в професійному навчально-виховному закладі освіти, поглибленні 
знань, розвитку і вдосконаленні комплексних умінь і навичок, стимулюванні до 
педагогічної творчості. Дана дисципліна має взаємозв’язок з такими предметами, як 
«Виконавське мистецтво (естрадний спів)», «Професійна педагогічна майстерність», 
«Методика викладання фахових дисциплін ЗВО». Практика передбачає оволодіння 
методикою підготовки та проведення індивідуальних занять.  
Завданнями педагогічної практики є: 
1. ознайомлення з організацією освітнього процесу в закладі освіти; 
2. вивчення основних методичних принципів та опанування форм викладання музичного 
мистецтва в закладі освіти, спонукання до самоосвіти й самовдосконалення майбутнього 
викладача; 
3. забезпечення взаємозв’язку теоретичних знань фахових дисциплін з реальним 
педагогічним процесом, використання їх у розв’язанні конкретних навчальних, 
розвивальних і виховних завдань; 
4. стимулювання та мотивування до практичного використання отриманих у процесі 
навчання знань; 
5. розвиток педагогічних умінь та здібностей, активізація ресурсів особистісного 
самовдосконалення та професійної саморефлексії; 
6. формування педагогічної культури, фахової компетентності професійно-педагогічної 
спрямованості, професійної адаптації та професійної орієнтації майбутнього викладача 
професійного навчально-виховного закладу; 
7. здобуття професійно-педагогічних особистісних якостей (вміння проявляти витримку, 
педагогічний такт, гуманне ставлення до здобувачів освіти, культуру спілкування тощо); 
8. вироблення творчого підходу до педагогічної діяльності; 
9. створення умов для повноцінної реалізації можливостей освітнього процесу, творчого 
спілкування із викладацьким складом. 

ОПИС КУРСУ 
Денна та заочна форма навчання 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 
Кількість кредитів ECTS – 4,0 Рік підготовки – 2 

Модулів – 1 Семестр – 3 
Змістових модулів – 1 Лекції – не передбачені 

Загальна кількість 
годин – 120 

Практичні 
(семінарські) – не передбачені 

Самостійна робота – 120 

Форма контролю – диференційований залік (3) 
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 
У процесі вивчення дисципліни «Виконавська (педагогічна) 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». 
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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.   
 

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. 
6. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної 
атрибуції музичного твору при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних 
інтерпретацій.  
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 

«Виконавська (педагогічна) практика» передбачає наступні методи навчання: словесні 
(бесіда, пояснення), наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні (вправи, практичні 
роботи), репродуктивний, творчий частково-пошуковий.  

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 
Термін 
(тижні) 

Модуль 1  
Змістовий модуль 1. Етапи проведення педагогічної практики 

Тема 1. Принцип оформлення документації до педагогічної 
практики. 

1, 2 

Тема 2. Визначення тематики та напряму занять практикантів зі 
студентами, прикріплення них до відповідних  викладачів. 

1 

Тема 3. Основи методології обраного предмету. Вивчення 
професійної літератури. 

1 

Тема 4. Спостереження за роботою викладачів академії з 
магістрантами. Оформлення щоденників. 

1-3 

Тема  5. Особливості роботи зі студентами. Складання 
характеристик. 

1-3 

Тема 6. Принцип проведення відкритих занять. 4 
Разом 4 тижні  

ОЦІНЮВАННЯ 
Дана дисципліна проходить на третьому семестрі 2 курсу магістратури з 31.10 до 26.11 2022 
р. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання  індивідуального 
завдання. 
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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, 
представники адміністрації. Форма контролю – диференційований залік.  
 

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 
74-79 C 

добре  

66-73 D 

60-65 E 
задовільно  

35-59 FX 

0-34 F 
незадовільно з можливістю повторного складання 

 

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  

ЛІТЕРАТУРА 
Базова 

1. Дрожжина Н. Вокальне мистецтво естради: історія, теорія, практика. Х.: 
Видавництво «Естет Принт», 2019. 336 с.  
2.  Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. К.: Знання, 2008. 
566 с.   
3. Гадалова І. Історія музичного виховання ХХ ст. К.: КДПІ, 1992. 36 с.  
4. Коренюк О. Педагогічні принципи М. В. Лисенка / Українське музикознавство. 1969. 
Вип. 4. С.23-34.  
5. Кузьмінський А. Педагогіка. К.: Знання-прес, 2008. 447 с.  
6. Олексюк О. Музична педагогіка. К.: КНУКіМ, 2006. 187 с.  
7. Олексюк О., Ткач М. Педагогіка духовного потенціалу особистості / Знання України, 
2004. 264 с.  
8. Орлов В. Професійне становлення ммайбутніх вчителів мистецьких дисциплін: теорія і 
технологія. К.: Наукова думка, 2003. 264 с.  
9. Ортинський В. Педагогіка вищої школи. К., 2009. 427 с.  
10. Падалка Г. Педагогіка мистецтва / Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова. К.: 
НПУ, 2004. С. 15-20.  
11. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва. К.: Знання 
України, 2004. 263 с.  
12. Педагогічні технології : наука – практиці. К.:ВІПОЛ, 2002. 281 с.  
13. Рудницька О. Основи викладання мистецьких дисциплін. К.: АПН України, 1998. 183 с.  
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14. Рудницька О. Педагогіка: загальна і мистецька. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 
2005. 360 с.  
15. Самая Т.В. Актуальні питання сучасної вокальної педагогіки // Topical issues of the 
development of modern science: зб. матеріалів IX Міждународної науково-практичної 
конференції. Софія, 2020. С. 752-757. 
16. Самая Т.В. Вокально-педагогічні аспекти вітчизняної естрадної освіти // Science, 
society, education: topical issues and development prospects: зб. матеріалів VІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції. Харків, 2020. С 553-557. 
17. Самая Т.В. Поняття «вокальний слух» у сучасній вокально-педагогічній практиці // 
Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: 
зб. матеріалів Х наук.-практ. конф. Київ: КМАЕЦМ, 2020. С. 188-191. 
18.  Самая Т.В. Проблема естрадного звукоформування у сучасній вокальній педагогіці //  
Сучасне мистецтвознавство: науковий та методичний аспекти: зб. матеріалів IХ наук.-
практ.конф. Київ: КМАЕЦМ, 2018. С. 75-78.15.  
19. Шульгіна В. Українська музична педагогіка: підручник. К.: ДАКККіМ, 2008. 262 с.   
20. Riggs, S. Singing for the Stars: A Complete Program for Training Your Voice. Alfred Music, 
1998. 98 p.  
21.  Sadolin, C. Complete Vocal Technique. Denmark, 2000. 255 p.  
22. Stoloff, B. Scat. Vocal Improvisation Techniques. New York: The Margo Feiden Galleries, 
1996. 97 р. 

Інтернет-ресурси 
1. Закон України «Про вищу освіту» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-
18#Text (дата звернення 21.08.2021) 
2. Лаури-Вольпи Дж. Вокальные параллели. URL: 
https://booksonline.com.ua/view.php?book=59458 (дата звернення 25.08.2021) 
3. Пекерська О. Вокальний словник. URL: http://lib.ru/culture /musicacad/pecerskaya/vocal.txt 
(дата звернення 11.08.2021) 
4.  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  
5.    The Kristin Linklater Voice Centre. URL: https://www.linklatervoice.com (дата звернення 
22.08.2021) 

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

 


