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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА» 
Освітній ступінь: магістр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Сценічне мистецтво 

Кількість кредитів: 4,0 

Рік підготовки, семестр: ІІ рік, ІІІ семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Бучма-Бернацька Ольга Євгеніївна 

Контакти е-mail: o.buchma@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра Кафедра режисури та акторського мистецтва 

Посада Завідувач кафедри 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Бучма-Бернацька 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. 

З 2003 р. член спілки театральних діячів України. 

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.  

З 2009 р. член міжнародної асоціації лялькарів УНІМА Україна. 

2015 р. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат мистецтвознавства. 

2016 р. Очолила кафедру естрадно-сценічних жанрів. 

З 2022 Очолює кафедру режисури і акторського мистецтва. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Метою переддипломної практики є практична адаптація професійних навичок та умінь, отриманих 

за період навчання в академії. Прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних 

виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та впевнено їх 

застосовувати в практичній діяльності. 

Завданням програми є шліфовка режисерської (виконавської) майстерності  в умовах здійснення 

сценічної діяльності (енергетичної взаємодії з глядачем). 

Студент має знати процес підготовки до професійного виступу на глядача, особливості роботи на 

аудиторію, правила творчої дисципліни у організуванні умов власного виступу.  

Студент має уміти практично, самостійно виконати завершений, цілісний творчий продукт 

(сценічний номер, мініатюра тощо), професійно працювати у формах колективної творчості (вистава, шоу, 

концерт тощо). 

Переддипломна практика є завершальною та обов'язковою частиною процесу підготовки студентів 

освітньо-професійної програми «Сценічне мистецтво». 

Переддипломна  практика студентів проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам 

програми. 

Базами переддипломної практики можуть бути: професійні концертні установи, державні, 

муніципальні, приватні офіційні театри, Організації передбачаючи глядацьку аудиторію (будинки 

культури,  школи, позашкільні установи для дітей та молоді тощо), професійний та загальнокультурний 

рівень яких відповідає вимогам академії.   
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         За рішенням кафедри студенти можуть направлятися на переддипломну практику до професійних 

творчих установ іншого міста, з урахуванням майбутньої професійної діяльності випускників та тематики 

дипломних робіт. 

        З базами практики академія завчасно укладає угоди. Тривалість дії цих угод можуть визначатися на 

період конкретного виду практики або на термін, передбачений адміністрацією академії. 

 

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 – ІІІ Модулів – 1 Семестр – ІІІ 

Змістових модулів –3 Лекції –  Змістових модулів – 3 Лекції –  

Загальна кількість годин – 

120 

Практичні –  Загальна кількість годин 

– 120 

Практичні –  

Індивідуальні –  Індивідуальні –  
Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 30 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 30 

Самостійна робота – 

120 

Самостійна робота 

– 120 

Форма контролю – 

диф. залік 3 сем. 

Форма контролю – 

диф. залік 3 сем. 
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні теоретичні та практичні задачі і проблеми у галузі 

сценічного мистецтва або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження 

або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов та вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати фундаментальні знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК9. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК10. Здатність працювати як в команді так і автономно. 

ЗК12. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1. Здатність до комплексного розв’язання складних професійних проблем в галузі 

сценічної інноваційної діяльності при глибокому переосмисленні наявних та 

створенні нових цілісних знань та професійної практики. 

СК2. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її 

втілення у творі сценічного мистецтва. 

СК3. Здатність до комплексного оперування специфічною системою виражальних 

засобів (пластично-зображальними, звуковими, акторсько-виконавськими, монтажно-

композиційними, сценарно-драматургічними) при самостійному створенні та 

виробництві сценічного твору. 

СК4. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) 

діяльності. 

СК7. Здатність до ефективної діяльності в колективі в процесі створення 

синтетичного за своєю природою сценічного твору, керівництва роботою і / або участі 

у складі творчої групи в процесі його підготовки. 
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СК8. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проекти задля популяризації 

українського й світового сценічного мистецтва, в тому числі і з використанням 

можливостей засобів масової інформації та Інтернету. 

СК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у 

творчо-виробничій  сценічній діяльності. 

СК12. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із 

зовнішнім контекстом. 

СК13. Здатність до ініціювання інноваційних сценічних проектів, фестивалів та 

конкурсної діяльності, пропагування кращих зразків національної та світової 

сценічної спадщини. 

СК14. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід 

різноманітними шляхами та засобами. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР02. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань. 

ПР03. Володіти державною мовою України, культурою висловлювання, вмінням логічно будувати власне 

мовлення (письмове та усне). 

ПР06. Вміти адекватно сприймати критику і знаходити відповідні шляхи реагування на неї, критично 

оцінювати власну діяльність та її результати. 

ПР07. Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та здійснювати пошук можливостей до адаптації та дії в 

її умовах. 

ПР09. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуацій й приймати 

обґрунтовані рішення для їх розв’язання. 

ПР10. Вміти застосовувати й удосконалювати навички міжособистісної взаємодії.  

ПР11. Володіти виконавськими вміннями й навичками професії, елементами внутрішньої і зовнішньої 

техніки виконавця (постановника) в межах обраного фаху. 

ПР12. Вміти самостійно відтворювати в художніх сценічних образах власну здатність до творчого 

сприйняття світу. 

ПР13. Оперувати специфічною системою виражальних засобів (пластично-зображальними, звуковими, 

акторсько-виконавськими, монтажно-композиційними, сценарно-драматургічними) при самостійному 

створенні та виробництві сценічного твору. 

ПР14. Обирати та аналізувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно визначаючи спосіб 

його інтерпретації. 

ПР15. Обирати художні засоби, необхідні для відтворення креативного задуму при реалізації сценічного 

твору (проекту). 

ПР16. Вміти знаходити адекватні засоби презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності.  

ПР23. Володіти професійною лексикою, грамотно використовувати її у подальшій професійній діяльності. 

ПР24. Застосовувати розуміння природи художнього синтезу в ефективній діяльності зі створення 

сценічного твору у складі творчої групи. 

ПР25. Брати участь у розробці й реалізації просвітницьких проектів, спрямованих на популяризацію 

історичних досягнень українського й світового сценічного мистецтва, пропагувати високохудожні 

витвори сучасного мистецтва. 

ПР26. Вміти здійснювати спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та науковою 

спільнотою та громадськістю щодо питань сценічного мистецтва. 

ПР27. Вміти передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід різноманітними шляхами та 

засобами. Самостійно розробляти педагогічні методики викладання фахових дисциплін (відповідно 

спеціалізації) (практичну і теоретичну їх складові). 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Переддипломна практика охоплює такі напрямки практичної професійної діяльності практиканта: 

- виступ у професійній творчій установі (театру, концертної групи, шоу тощо); 

- демонстрація на глядача творчого продукту (номер, мініатюра вистава, інтерактивне спілкування). 

- технічно-координаційна діяльність по узгодженню умов виступу та вирішенню технічних проблем на 

місці проходження практики. 
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При проходженні переддипломної практики студент зобов’язаний:  

• на початку практики одержати від керівника практики від академії необхідні, творчі, консультації 

щодо проходження практики; 

• дотримуватися правил внутрішнього розпорядку закладу, де відбувається практика; 

• у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики; 

• вивчити правила охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії та суворо дотримуватись їх; 

• нести відповідальність за виконану роботу. 

Формою підсумкового контролю є диференційований залік. Якщо студент успішно виконав усі 

запропоновані викладачем завдання, що відображено у звіті, й отримав високу оцінку від керівника 

практики від академії він виходить на захист звіту з практики. Використовуються методи: словесні (бесіда, 

пояснення), наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні (вправи, практичні роботи), репродуктивний, 

творчий частково-пошуковий. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Підготовка практиканта до професійної акторської діяльності 

Тема 1.1. Загально реставраційні роботи. 20    20 20    20 

Тема  1.2. Інструктаж. 4    4 4    4 

Тема  1.3. Дисциплінарні норми.   4    4 4    4 

Разом за змістовим модулем 1 28    28 28    28 

Змістовий модуль 2. Підготовка до роботи на глядача 

Тема 2.1. Робота над сценічним продуктом. 40    40 40    40 

Тема 2.2. Комунікація на сценічному 

майданчику. 
14    14 14    14 

Тема 2.3. Підготовка до виступу. 10    10 10    10 

Разом за змістовим модулем 2 64    64 64    64 

Змістовий модуль 3. Реалізація сценічної діяльності 

Тема 3.1 Виступ на глядача. 20    20 20    20 

Тема 3.2. Аналізування виступу. 8    8 8    8 

Разом за змістовим модулем 3 28    28 28    28 

Усього годин 120     120 120    120 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS* 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS  

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 0-34 F 
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Рівні 

навчальних 

досягнень 

Загальні критерії оцінювання 

Відмінно 

Студент здійснює сценічну діяльність на високому професійному рівні. Чітко 

дотримується установлених базою практики правил. Вчасно прибуває на базу 

практики та пунктуально  виконує правила розпорядку заходу. Толерантний у 

спілкуванні з оточуючими 

Добре 

Студент здійснює сценічну діяльність а  на достатньому професійному рівні, проте 

під час реалізації сценічного продукту (публічного виступу) має незначні втрати у 

фаховій майстерності. Чітко дотримується установлених базою практики правил. 

Вчасно прибуває на базу практики та пунктуально  виконує правила розпорядку 

заходу. Толерантний у спілкуванні з оточуючими 

Задовільно 
Студент здійснює сценічну діяльність зі суттєвими втратами по школі фахової 

майстерності. Не до кінця вдається студенту організувати умови сценічного 

виступу. Толерантний у спілкуванні з оточуючими 

Незадовільно 

Під час сценічну діяльності студент  має значні втрати фахової майстерності та 

припускається грубих порушень з професійної школі. Не фіксує зауваження 

керівника практики. Не спроможний самостійно організувати сценічний виступ.  

Порушує дисципліну творчої установи, не дотримується морально-етичних норм 

поведінки. 
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування баз практики є обов’язковим компонентом оцінювання. 
Політика щодо виконання завдань практики виконання завдань практики є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) терміни виконання завдань можуть бути змінені. 

Перескладання. Завдання, які виконуються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку. Перескладання завдань відбувається із дозволу керівника практики за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний). 

Академічна доброчесність та плагіат. Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського 

доробку третіх осіб без посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). 
Студент зобов’язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за всіма 

темами та розвине критичне мислення. 

 


