
1  

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«НАВЧАЛЬНА (БЕЗВІДРИВНА) ПРАКТИКА» 

Освітній ступінь: Бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Сценічне мистецтво 

Кількість кредитів: 4,0 

Рік підготовки, семестр: ІІ курс, 4 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Львова Інесса Сергіївна 

Контакти i.lvova@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра циркових жанрів 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Львова Інесса Сергіївна − старший викладач кафедри циркових жанрів. 25 років професійної 

циркової діяльності, жонглювання ‒ антипод; повітряна гімнастка ‒ повітряний політ, повітряні  ремені. 

1996р. закінчила Київське державне училище естрадно-циркового мистецтва здобувши 

кваліфікацію артиста цирку. У 2003р. закінчила Київський торговельно-економічний університет та 

отримала кваліфікацію менеджера-економіста. 2021р. закінчила магістратуру здобувши кваліфікацію 

«Режисер, викладач закладу вищої освіти».  

Володіючи академічними, світовими та новітніми традиціями циркової школи, практичними навичками 

у галузі мистецтва, забезпечує якісний та конкурентоспроможній рівень для майбутніх артистів цирку. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Метою навчально-виробничої практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами 

організації творчої діяльності та практична апробація навичок їх майбутньої професії, формування 

професійних умінь і навичок для 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 навчально-виробничої практики є: 
• проведення настановчої конференції здобувачів освіти з питань практики; 

• проведення інструктажу з техніки безпеки, охорони праці в галузі та виробничої санітарії, 

ознайомлюють з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (організації, установи), 

порядком отримання документації та матеріалів; 

• ознайомлення здобувачів з організацією творчо-виробничого процесу в естрадних, театральних та 

циркових колективах, закладах культури; 
• формування і розвиток виконавських умінь і навичок; 
• формування вмінь роботи в естрадних  та театральних колективах, закладах культури; 
• закріплення, поглиблення і збагачення психолого-педагогічних, методичних і спеціальних знань, 

вмінь й навичок та їх застосування у роботі викладача професійного навчально-виховного закладу; 
• виховання стійкого інтересу до обраної професії і потреби в педагогічній самоосвіті. 
Здобувачі освіти КМАЕЦМ при проходженні практики зобов’язані: 

- взяти участь у проведенні настановчої конференції здобувачів освіти з питань практики; 

- отримати інструктаж з техніки безпеки, охорони праці в галузі та виробничої санітарії, 

ознайомитися з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (організації, установи), 

порядком отримання документації та матеріалів; 

- отримати від викладача-керівника практики консультацію щодо оформлення всіх необхідних 

документів; 

- своєчасно прибути на базу практики; 



2  

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її 

керівників; 

- вивчити і дотримуватись правил внутрішнього розпорядку бази практики, правил і норм охорони 

праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства; 

- своєчасно надати керівнику практики звітну документацію, що вимагається робочою програмою 

практики, й захистити звіт про проходження практики перед комісією згідно Розкладу 

залікової/екзаменаційної сесії в зазначену дату та час засідань комісії із захисту звітів практики; 

- дотримуватись правил академічної доброчесності. 
•  

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – ІІ 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – ІІ 

Модулів – 1 Семестр – (4) Модулів – 1 Семестр – (4) 

Змістових модулів – 3 
Практичні – (30) 

Змістових модулів ‒ 3 
Практичні – (30) 

Самостійна робота – (90) Самостійна робота – (90) 

Загальна кількість 

годин – 120 

Форма контролю: 

4 семестр – диф.залік; 

Загальна кількість 

годин – 120 

Форма контролю: 

4 семестр – диф. залік;  
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері сценічного мистецтва 

із застосуванням теорій та методів мистецтвознавства, театральної педагогіки, 

психології творчості, культурології. 

Загальні 

компетентності  

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК03. Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі створення 

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

процесі його підготовки. 

СК04. Здатність до професійного опанування змістових (інформаційного, виразно-

образного) рівнів сценічного твору. 

СК06. Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів при 

створенні та виробництві сценічного твору. 

СК09. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із 

зовнішнім контекстом. 

Програмні результати навчання 

ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово. 

ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та інших 

джерелах. 

ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення до 

розв’язання відповідних задач професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва. 

ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби відтворення креативного задуму 

при реалізації сценічного твору (проєкту). 

ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та проєктів у сфері сценічного мистецтва, 

доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та власний 

досвід. 

 

Здобувачі освіти при проходженні навчальної (безвідривної) практики зобов’язані: 

- взяти участь у проведенні настановчої конференції здобувачів освіти з питань практики; 

- отримати інструктаж з техніки безпеки, охорони праці в галузі та виробничої санітарії, 

ознайомитися з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (організації, установи), 

порядком отримання документації та матеріалів; 



3  

- до початку практики, отримати від викладача-керівника практики від кафедри консультацію щодо 

оформлення всіх необхідних документів; 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її 

керівників; 

- вивчити і дотримуватись правил внутрішнього розпорядку бази практики, правил і норм охорони 

праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства; 

- своєчасно надати керівнику практики звітну документацію, що вимагається робочою програмою 

практики, й захистити звіт про проходження практики перед комісією згідно Розкладу 

залікової/екзаменаційної сесії в зазначену дату та час засідань комісії із захисту звітів практики; 

- дотримуватись правил академічної доброчесності. 
ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Загальні методи навчання з навчальної (безвідривної) практики: 

- словесні методи – викладання сучасних основ теорії, історії і термінології циркового мистецтва. 

Ці методи мають інформаційний, дослідницький, проблемний характер. 

- наочні методи – показ окремих відомих циркових проєктів, демонстрація слайдів, відеофільмів та 

інших наочних посібників з метою підвищення ефективності сприйняття навчального матеріалу. 

- практичні методи – переважно спрямовані на засвоєння техніки керування етапами підготовки 

постановки, взаємодії з багатьма фахівцями індустрії розваг. 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кільк-ть 

годин 

1 

Настановча конференція. Інструктаж з техніки безпеки, охорони праці (загальний та на 

робочому місці) та виробничої санітарії. Прикріплення здобувачів до відповідних 

викладачів. Визначення напряму занять та тематики зі здобувачами-практикантами. 

4 

2 

Знайомство з базою практики та її структурою, керівництвом бази практики. 

Ознайомлення з функціонуванням адміністративно-організаційного апарату бази 

практики. Аналіз загальної структури, специфіки та принципів діяльності бази практики. 

4 

3 
Вивчення та дотримання практикантами режиму роботи та правил внутрішнього 

розпорядку. Визначення напряму та об’єму навчально-виробничої роботи практикантів. 
4 

4 
Вивчення вимог до ведення і зберігання документації, ознайомлення з нею. Узгодження і 

затвердження графіка роботи студента-практиканта на БП. 
4 

5 
Планування заходів, в яких буде здійснюватися виконання завдань практики. Підбір і 

вивчення методичних матеріалів по плануванню заходів. Виконання творчих завдань. 
12 

6 Відвідування занять, уроків, репетицій у відповідному закладі. 22 

7 Вивчення передового досвіду викладачів циркових жанрів. 20 

8 Проаналізувати результати отриманих знань щодо відвіданих занять та репетицій. 20 

9 Підведення підсумків практики. Оформлення звіту про проходження практики. 20 

10 
Підготовка до захисту звіту про проходження практики перед комісією із захисту 

практики. 
10 

Усього годин  120 
 

ВИМОГИ ДО ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 Звіт практики подається в паперовому вигляді (Додаток 4, відповідно до Положення про проведення 

практики). Шрифт «Times New Roman», кегль 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зліва, зверху, знизу 

– 2 см, справа – 1,5 см; абзацний відступ – 1,25 см. Всі аркуші повинні бути зшиті та мати наскрізну 

нумерацію сторінок.  

Звітна документація обов’язково повинна містити всі документи передбачені робочою програмою 

практики. 

У звіті про роботу здобувачі детально описують всю виконану під час практики роботу. У випадку, коли 

здобувач проходить практику за угодою з підприємством / установою  / організацією чи навчальним 

закладом, звіт практики може складатися індивідуально з урахуванням договору на проведення 

практики.  

Оформлення звітних документів входить в час проходження практики. Їх перевіряють і затверджують 
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керівники практики від бази та закладу освіти (викладач від кафедри). 

Звітна документація з практики: 

- звіт про проходження практики здобувача освіти; 

- звіт викладача-керівника практики від кафедри. 

ОЦІНЮВАННЯ 

Відмінно 

90‒100 (А) 

Студент-практикант демонструє бездоганні результати творчої, виробничої та 

суспільної роботи, вміє чітко систематизувати знання навчального матеріалу, виявляє 

неабиякі творчі здібності, спроможний впевнено захистити власні думки за логічно 

вибудованим ланцюжком доводів на високому професійно-методичному рівні. Має 

бездоганно оформлений щоденник практики та іншу звітну документацію. Впевнено та 

аргументовано надає відповіді на запитання членів комісії при захисті. Здатний 

практично застосувати освоєний матеріал, брати участь у постановках. 

Добре 

80–89 (В) 

 

Студент-практикант демонструє хороші результати творчої, виробничої та суспільної 

роботи, вміє чітко систематизувати знання навчального матеріалу, виявляє неабиякі 

творчі здібності, спроможний захистити власні думки за логічно вибудованим 

ланцюжком доводів на хорошому професійно-методичному рівні. Має добре 

оформлений щоденник практики та іншу звітну документацію. Достатньо впевнено та 

аргументовано надає відповіді на запитання членів комісії при захисті. Здатний 

практично застосувати освоєний матеріал, брати участь у постановках. 

Добре 

74–79 (С) 

Студент-практикант достатньо володіє вивченим матеріалом, вміє логічно його 

доповісти, застосувати ці знання практично, самостійно опрацьовувати заданий 

теоретичний матеріал і застосовувати на практиці за незначною консультативною 

допомогою викладача. У роботі з документацією припускається певних незначних 

помилок. Надає відповіді на запитання членів комісії при захисті з незначними 

помилками. Здатний практично застосувати освоєний матеріал. 

Задовільно 

66–73 (D) 

 

Студент-практикант виявляє знання основних положень навчального матеріалу, але без 

достатнього осмислення, не може проаналізувати, узагальнити, зробити висновки. 

Практично виконує завдання, дотримуючись спрощеної схеми, без самостійної 

фантазії, уяви – схематично і без побудови логічної послідовності. Здатний практично 

виконати завдання на рівні копіювання без самостійного осмислення. У роботі з 

документацією припускається помилок. Під час надання відповіді на запитання членів 

комісії демонструє невпевненість та припускається помилок. Проявляє посередню 

цілеспрямованість у досягненні позитивних результатів. 

Задовільно 

60‒65 (E) 

Студент-практикант виявляє слабкі та поверхневі знання основних положень 

навчального матеріалу, не може проаналізувати, узагальнити, зробити висновки. 

Практично виконує завдання з помилками, дотримуючись спрощеної схеми, без 

самостійної фантазії, уяви – схематично і без побудови логічної послідовності. 

Практичні завдання виконує на низькому рівні, без самостійного осмислення. У роботі 

з документацією припускається значних та грубих помилок. Під час надання відповіді 

на запитання членів комісії демонструє невпевненість та припускається грубих 

помилок. Проявляє посередню цілеспрямованість у досягненні результатів. 

Незадовільно 

35‒59 (FX) 

 

Студент-практикант виявляє відсутність знань з основних положень навчального 

матеріалу, не зданий на якісне практичне відтворення, не володіє професійною 

термінологією. Не може практично відтворити окремі фрагменти, має нечіткі уявлення 

про сутність раніше пройденого навчального матеріалу, не виявляє здатність 

елементарно викласти думку, працює безініціативно. Практичні завдання виконує 

частково на дуже низькому рівні. У роботі з документацією припускається значних та 

грубих помилок. Не надає відповіді на запитання членів комісії. 

Незадовільно 

0-34 (F) 

Студент-практикант виявляє повну відсутність знань з основних положень навчального 

матеріалу, не зданий на практичне відтворення, не володіє професійною термінологією. 

У роботі з документацією припускається значних та грубих помилок. Не надає відповіді 

на запитання членів комісії. 
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