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СИЛАБУС КУРСУ 

«Професійна підготовка за жанрами» 

(Ляльки на естраді) 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Сценічно-естрадні жанри 

Кількість кредитів: 48,0 

Рік підготовки, семестр: І-ІV курс, І - VІІІ семестри 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

Інформація про викладача 

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. 

Інформація про викладача 

Прізвище, ім’я, по-батькові Лавренюк Вадим Михайлович 

Контакти е-mail: v.lavrenuk@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра Кафедра естрадно-сценічних жанрів 

Посада Викладач  

Презентація викладача 

          Лавренюк Вадим Михайлович працює викладачем у КМАЕЦМ з 2016 року. 

У 2006 р. закінчив з відзнакою Миколаївське вище училище культури за спеціальністю «Організатор 

культурно-дозвіллєвої діяльності, режисер масових театралізованих заходів».  

2010 р. здобув освіту бакалавра спеціалізації режисура театру ляльок  КНУТКІТ імені І.К.Карпенка-

Карого, майстерня Михайла Петровича Яремчука . 

2011р. здобув освіту спеціаліста спеціалізації актор драматичного театру і кіно КНУТКІТ імені 

І.К.Карпенка-Карого, майстерня Богдана Сельвестровича Ступки . 

2016 р. закінчив студію Національної капели бандуристів імені Георгія Майбороди за спеціалізаціями 

вокаліст,бандурист.  
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2006-2008 рр. працював актором театральної майстерні «Театр маріонеток». 

2012-2014 рр. працював артистом балету у театрі  «Пластичної драми на Печерську» 

Брав участь у різноманітних проектах театру і кіно у якості драматичного актора і актора театру 

ляльок. Також здійснив постановку вистави для дітей «Оце так!Мицик» у Запорізькому театрі ляльок 

2011року, яка брала участь у різноманітних фестивалях театрів ляльок України і отримувала позитивні 

відгуки і  нагороди серед яких і перемога у номінації  «Найкраща вистава для дітей». 

З першого року роботи в академії був включений у постановчу групу проектів, таких як:мюзикл 

«Скринька бажань»,гала-концертів «Академія манежу», «Circus academy»,новорічної програми 

Києвського національного цирку «Мандри задзеркаллям або як врятувати Новий рік». 

Завжди сприяє щоб вихованці кафедри естрадно-сценічних жанрів були активними учасниками всіх 

можливих мистецьких проектах КМАЕЦМ і міста, для отримання професійних навичок і артистичного 

досвіду.  

Презентація курсу 

Мистецтво театру ляльок – старовинне мистецтво.  

Взявши початок від античних обрядів, театр ляльок пройшов складний шлях становлення та 

розвитку:  любов і переслідування, смерть і відродження, розквіт і падіння, аматорство і професійність. 

Вже більш як 100 років нараховує історія українського театру ляльок. В сучасній Україні наразі 

близько 50 професійних та безліч самодіяльних театрів ляльок. З кожним роком зростає кількість 

людей, захоплених цим видом мистецтва. Почесне місце посіли ляльки у мистецтві естради. 

Розвиток мистецтва ляльок на сучасному етапі ставить перед акторами-лялькарями, 

режисерами, художниками все більш складні творчі задачі, виконання яких неможливе без досконало 

високого рівня підготовки. 

На початку XX століття, за часів становлення професійного театру ляльок, ця проблема так 

гостро не розглядалася. Але еволюційний розвиток цього складного та прекрасного виду мистецтва   

обумовив потребу у пошуках нових прийомів та форм втілення, що розкривали б глибину ідейно-

тематичної концепції образною мовою театру ляльок. Пошуки нових виражальних засобів призвели до 

синтезування у виставі театру ляльок прийомів різних форм театрального  мистецтва. 

Так званий, «Третій жанр», який започаткувався у  70-х, та наразі повноцінно увійшов до 

системи діяльності більшості театрів ляльок С Н Д, кардинально змінив пластичну побудову «третього 

виміру». Натуралістична лялька трансформувалася  в ляльку-символ.  Звільнена від  зайвих деталей, 

вона концентрувала в собі внутрішню концепцію образу, або, як ледь помітний обрис розкривала свою 

сутність в асоціативній уяві глядачів, проявляючи містичну та глибоко філософську природу 

мистецтва «оживаючої ляльки».  
Опис курсу 

У процесі навчання студент має оволодіти такими навичками і  уміннями:  

оволодіння технікою керування семи основних, традиційних систем ляльок та розповсюдженими 

гібридами: 

Лялька-рукавичка (петрушка або перчаточна); 

1. Тростинна, або тростинна; 

2. Тіньова, або площинна; 

3. Вертепна; 

4. Планшетна або лялька відкритого типу водіння; 

5. Маріонетка; 

6. Ростова або скафандрова. 

(В другій половині ХХ сторіччя  виник ще один принципово новий різновид граючої ляльки, який 

отримав назву мультиплікаційної ляльки. Але цей вид майже не використовується в театрах і на 

естраді, а отримав своє призначення у кінематографі.) 

 Усі інші види театральної ляльки вважаються нетрадиційними, можуть бути різновидом однієї 

з систем (семи традиційних) чи являють собою їх гібриди: 

1. Паркетна; 

2. П’ятачкова ; 

3. Штирьова; 

4. Штокова  (сицилійська маріонетка); 

5. Фунтикова або папільоточна; 

6. Механічна; 

7. Міміруюча; 
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8. Тантамареска; 

9. Скульптурна чи макетна тощо; 

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). 

 За таких умов, програма з предмету «Професійна підготовка за жанрами», має відповідати вимогам 

сучасного мистецтва «оживаючої» ляльки, щодо технічного та емоційного створення актором образу. 

Адже саме актору, його вмінню і таланту, його здатності «оживити» художній інструмент, належить 

головна роль. Без актора лялька – тільки предмет, тільки скульптура і не більше. Вона може бути 

гарною на вітрині виставки та виявитися безпорадною і жалісною в руках погано підготовленого 

актора. «Дійсно професійний актор з усіма притаманними йому  властивостями – талантом, 

темпераментом, вмінням вірити у правду неймовірного – тільки він дає ляльці душу і тоді лялька стає 

всемогутньою» -  таку оцінку ролі актора у створенні сценічного образу засобами театру ляльок надав 

С.В. Образцов і головне завдання предмету «Професійна підготовка за жанрами», навчити студента 

цієї складної професії і відповідати професійним вимогам сучасного театру ляльок та естради з 

лялькою. 

Мета навчання 

Метою курсу «Професійна підготовка за жанрами»  - оволодіти психофізикою створення 

сценічного образу з лялькою. 

 виховання майбутнього актора, як гармонійно розвинутої особистості з чіткою 

громадянською позицією, яка ґрунтується на національних традиціях, високохудожній культурі, 

принципах добра і людяності; 

 виховання високопрофесійного фахівця на основі: 

- розвитку природних художніх здібностей, враховуючи індивідуальні можливості кожного; 

- надання знань з теорії мистецтва художньої ляльки, його специфіки, художніх форм і 

жанрів; 

- набуття практичних навичок з техніки водіння основних традиційних систем театральних 

ляльок та розповсюджених ляльок-гібридів; 

- оволодіння принципом створення сценічного образу шляхом поєднання органічної природи 

актора з неживим інструментом - художньою лялькою. 

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 
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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: 

−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. 

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 «Професійна підготовка за жанрами» включає в себе такі методи навчання як: 

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

навчання з дисципліни «Професійна підготовка за жанрами» є практичні заняття (720 год.) та 

самостійна робота студента (720 год.) 

Організація навчання 

Обсяг (аудиторних) Тема 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Театр ляльок – як особливий вид театрального мистецтва 

1 1.1.Основоположні компоненти театру ляльок 

1 1.2. Особливий спосіб створення сценічного образу у театрі ляльок 

1 1.3.Вторинні або напівспецифічні компоненти театру ляльок 

1 1.4.Додаткові, неспецифічні компоненти театру ляльок 

1 1.5.Художні  можливості театру ляльок 

                                  Змістовий модуль 2. Пластично-образна виразність рук актора 

10 2.1.Пропедевтика  

10 2.2.Вміння знайти образ в пластиці рук 

20 2.3. Етюдна робота з руками  при використанні (в разі необхідності) 
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предметів 

2 
2.4.Озвучення ляльки. Тембральні особливості, принцип 

звукоутворення 

2 2.5. Розвиток асоціативної уяви через пластику рук 

26 
2.6. Техніка роботи з пластикою руки, яка поступово переводиться в 

ранг ляльки за допомогою предметів 

Змістовий модуль 3 Різноманітність технічних форм і засобів втілення сценічних образів 

4 
3.1.Імпровізаційна лялька. Освоєння сценічного простору, як 

середовища існування ляльки та місця існування актора поруч 

10 3.2. Робота з предметом, який уособлює  ляльку. Оживлення предметів 

20 
3.3. Етюдна робота з імпровізаційною лялькою на руці або в руці 

актора 

                                                        Змістовий модуль 4 Лялька-рукавичка 

1 
4.1. Образотворчі динамічні жанрові, тембральні та темпоритмові 

можливості ляльки-рукавички. Історичні аспекти виникнення 

20 4.2. Освоєння основних принципів керування лялькою-рукавичкою 

4 4.3. Техніка роботи ляльки-рукавички з предметом 

3 
4.4. Характерність. Набуття пристосувань емоційно-осмисленої 

поведінки ляльки-рукавички, спілкування 

1 4.5. Різновиди ляльки-рукавички та керування ними 

12 4.6.Етюдна робота з лялькою-рукавичкою 

                                              Змістовий модуль 5 Тростинна лялька – проста та ускладнена 

1 
5.1. Динамічні жанрові, тембральні та темпоритмові можливості 

тростинної ляльки. Історичні аспекти виникнення 

20 5.2. Принцип водіння простої ляльки 

1 
5.3. Загальне та відмінне у принципі водіння тростинної ляльки з 

відкритими та закритими тростинами 

1 
5.4. Освоєння технічних складностей керування тростинними 

ляльками з різними типами гапітів 

1 5.5. Принцип водіння ускладненої тростинної ляльки 

1 5.6. Техніка роботи тростинної ляльки з реквізитом 

24 5.7. Етюди з тростинними ляльками 

2 5.8. Слово в театрі ляльок 

22 
5.9. Сценічне втілення уривків, сцен з вистав чи фрагментів з 

концертних номерів 

                                                  Змістовий модуль 6 Тіньовий театр та його ляльки 

1 6.1. Особливості пластичної мови тіньового театру 

1 6.2. Особливості техніки роботи з тіньовою лялькою 

                                                 Змістовий модуль 7  Планшетна лялька 

1 

7.1. Особливості акторської техніки відкритого типу водіння ляльки. 

Динамічні жанрові, тембральні та темпоритмові можливості 

планшетної ляльки. Історичні аспекти виникнення 

1 7.2. Різноманітність видів планшетної ляльки та системи їх керування 

24 7.3. Засвоєння основних принципів керування планшетною лялькою 

2 7.4. Техніка роботи планшетної ляльки з предметами 

20 
7.5. Етюдна робота з планшетною лялькою, набуття навиків 

осмислено-емоційної поведінки та спілкування 

26 
7.6 Сценічне втілення уривків з п’єс та концертних номерів з 

планшетною лялькою 

1 
7.7. Втілення музичної драматургії в сценічному житті театральної 

ляльки 

                                            Змістовий модуль 8 Лялька-маріонетка, її виражальні можливості 

2 
8.1. Динамічні жанрові, тембральні та темпоритмові можливості 

маріонетки. Історичні аспекти виникнення 

24 8.2. Освоєння техніки роботи з традиційною маріонеткою (простою, 
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складною) 

2 8.3. Різновиди театральних та естрадних маріонеток 

2 8.4. Виражальні засоби концертної маріонетки 

40 
8.5. Етюди та концертні замальовки з лялькою-маріонеткою, сценічне 

втілення фрагментів драматургії 

                                                             Змістовий модуль 9 Вертепна лялька 

2 

9.1. Динамічні жанрові, тембральні та темпоритмові можливості 

вертепної ляльки.  Історичні аспекти виникнення. Техніка роботи з 

вертепною лялькою 

2 
9.2. Освоєння сценічного простору, що обмежує дії актора і самої 

ляльки та принципи органічного існування  останньої в цих умовах 

2 9.3. Механіка вертепних ляльок 

2 
9.4. Етюдна робота, принципи передачі почуттів через вертепну 

ляльку та спілкування ляльок між собою 

2 9.5. Різновиди вертепної ляльки 

                                                                  Змістовий модуль 10 Ляльки-гібриди 

2 
10.1. Виникнення ляльок-гібридів. Їх відомі представники, принцип їх 

створення та водіння 

2 
10.2. Розробка рухових функцій нової ляльки-гібриду та принципу 

техніки її водіння 

6 10.3. Тантамареска, як окремий вид ляльки-гібриду 

                                                       Змістовий модуль 11 Паркетна лялька 

2 
11.1. Технічна характеристика. Історичні аспекти виникнення 

паркетної ляльки 

2 
11.2. Ростова лялька, як компонент паркетного гібриду. Закони 

водіння 

30 11.3. Засвоєння основних принципів керування паркетною лялькою 

10 
11.4. Пластичне поєднання актора з паркетною лялькою, їх злиття, 

відокремлення та уособлення 

Змістовий модуль 12  Концептуально-темпоритмова характеристика концертного номеру. 

Концертна лялька 

2 12.1. Динамічні  та часові характеристики концертного номеру 

2 
12.2. Особливості концептуального вирішення концертного номеру з 

лялькою 

2 
12.3. Виражальні засоби концертних ляльок різних систем. Спільні та 

відмінні риси театральних та концертних ляльок 

Змістовий модуль 13 Початковий етап роботи над дипломною виставою чи  концертним 

номерами 

10 
13.1. Підготовча робота щодо створення концертного номеру чи 

уривку з вистави 

10 13.2. Художньо-образне вирішення номеру, чи вистави 

10 13.3. Творча робота по написанню експлікації 

2 13.4. Застольний період 

8 
13.5. Робота над удосконаленням акторської техніки з лялькою тієї 

системи, яка обрана для дипломної роботи 

                          Змістовий модуль 14 Сценічне втілення уривку з вистави чи концертного номеру 

10 14.1. Визначення пластичних можливостей «дипломної» ляльки  та 

розробка емоційно-рухових пристосувань 

30 14.2. Мізансценування та вирішення сценічного простору 

10 
14.3. Удосконалення техніки  виконання заданих мізансцен актором з 

лялькою 

10 14.4. Поєднання всіх компонентів роботи ляльки в єдиний образ 

Змістовий модуль 15 Практико-теоретичне закріплення школи з предмету 

10 15.1. Узагальнення та доповнення теоретичного підґрунтя з фаху 
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10 15.2. Методологічні особливості засвоєння курсу 

10 
15.3. Удосконалення практичної роботи з ляльками засвоєних систем 

керування.  Створення імпровізаційних композицій 

Змістовий модуль 16 Фіналізація роботи по створенню дипломного номеру чи вистави 

10 16.1. Композиційна будова дипломної вистави чи номеру 

20 16.2. Темпоритмовий малюнок 

20 
16.3. Органічне поєднання всіх компонентів номеру (вистави) в 

єдиний витвір мистецтва. Жанрово-концептуальна цілісність 

20 
16.4. Шліфовка майстерності у виконанні дипломного номеру 

(вистави)  після його практичної адаптації на глядача 

10 
16.5. Повторення і закріплення професійних знань та навичок, набутих 

за весь період навчання 

10 16.6. Підготовка до державного екзамену 

                                                              Змістовий модуль 17. Історія театру ляльок 

2 17.1. Джерела та генезис театру ляльок. Антична театральна культура 

2 17.2. Театр ляльок середньовіччя. Містерія 

2 17.3. Театр ляльок епохи Ренесансу. Містерія 

6 17.4. Комедія дель арте. Пульчінелло та його  послідовники 

3 17.5. Традиційний театр ляльок Китаю 

3 17.6. Театр ляльок Індії та Індонезії 

3 17.7. В’єтнамський театр ляльок на воді 

3 17.8. Традиційний театр ляльок Туреччини 

3 17.9. Японський традиційний театр „Бунраку” 

4 17.10. Не «дельартівські» герої театру ляльок 

2 17.11. Український вертеп 

2 17.12. Створення УНІМА 

2 17.13. Театр «Цендеріке». Творчість Маргарети Нікулеску 

4 17.14. Театр ляльок під керівництвом Євгенія Демені 

4 17.15. Театр С. Образцова 

4 17.16. Ляльки на естраді 

2 17.17. Створення професійних театрів ляльок в Україні 

2 17.18. Драматургія в театрі ляльок 

2 17.19. Пошуки кінця 60-х початку 70-х років. Театр „Третього жанру” 

5 17.20. Естрада та театр ляльок кінця ХХ – початок ХХІ століття 

720 годин   

Оцінювання 

Бали Результат навчання, що оцінюється 

65 
Практичні заняття: робота з різними системами ляльок виконання 

тренажних композицій та етюдів з лялькою. 

10 Самостійна робота: відпрацювання тренажних композицій з лялькою 

25 
Диференційований залік: виконання тренажних композицій та етюдів 

з лялькою 

100 Разом за семестр: (1 семестр, 5 семестр, 6 семестр, 7 семестр) 

65 
Практичні заняття: робота з різними системами ляльок виконання 

тренажних композицій та етюдів з лялькою. 

10 Самостійна робота: відпрацювання тренажних композицій з лялькою 

25 Екзамен: теоретичне опитування та практичний показ 

100 Разом  за семестр: (2 семестр, 3 семестр, 4 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 
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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 співпадає більше 80% помилок у 

підсумкових контрольних роботах кількість зароблених балів ділиться на кількість виявлених копій. 3). 

Якщо творчій задум номеру (етюду) за естетично-концептуальними ознаками повністю збігається з 

задумкою співкурсника або номером іншого виконавця - така робота не затверджується до втілення.  

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. 

 


