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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ВИРОБНИЧА (ПЕДАГОГІЧНА) ПРАКТИКА» 

Освітній ступінь: Бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Режисура 

Кількість кредитів: 4,0 

Рік підготовки, семестр: ІІІ курс, 6 семестр 

Компонент освітньої програми: ОК21, 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 сценічного мистецтва 

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. 

2004 р. Здобула освіту бакалавра спеціалізації естрадний спів у КДКЕЦМ. 

2007 р. Отримала диплом бакалавра у КНУТКТ ім. І.К. Карпенка-Карого. 

2008 р. Отримала диплом магістра у КНУТКТ ім. І.К. Карпенка-Карого. 

2008-2016 р. Очолювала циклову комісію «Ляльки на естраді» у КМАЕЦМ. 

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

З 2016-2021 р. Очолювала кафедру естрадно-сценічних жанрів. 

З 2003 р. Член спілки театральних діячів України. 

З 2009 р. Член міжнародної асоціації лялькарів УНІМА Україна. 

З 2018 року член конкурсної комісії по проведенню конкурсу з вакантних творчих посад Київського 

Муніципального Академічного театру ляльок (КМАТЛ). 

З 2022 р. Очолює кафедру режисури та акторського мистецтва. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Виробнича (педагогічна) практика є невід'ємною та обов'язковою частиною процесу підготовки 

студентів спеціальності 026 Сценічне мистецтво, орієнтована на викладання у початкових спеціалізованих 

мистецьких закладах (школи мистецтв, школи естетичного виховання, студії, гуртки тощо). 

Метою виробничої (педагогічної) практики є оволодіння студентами сучасними методами 

педагогіки їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у закладі вищої освіти знань, 

професійних умінь і навичок для узагальнення отриманої інформації та практичного втілення у викладанні 

методологічних знань. 

Завданням даного курсу є засвоєння студентами на практиці методики та методології фахових 

предметів. По завершенні процесу проходження виробничої (педагогічної) практики студенти мають 

знати: організацію творчо-виробничого процесу у професійному навчально-виховному закладі, вміти: 

застосовувати одержані під час навчання теоретичні знання в сферах педагогічної роботи та творчо-

організаційної діяльності в галузі мистецтва. 
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ОПИС КУРСУ 

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – ІІІ 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – ІІІ 

Модулів – 1 Семестр – (6) Модулів – 1 Семестр – (6) 

Змістових модулів – 3 
Самостійна робота – 

(120) 
Змістових модулів ‒ 3 

Самостійна робота – 

(120) 

Загальна кількість 

годин – 120 

Форма контролю: 

6 семестр – диф.залік 

Загальна кількість 

годин – 120 

Форма контролю: 

6 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 (ЗК) 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК07. Здатність працювати в команді.  

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої 

(інтелектуальної) діяльності. 

СК12. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід 

фахівцям і нефахівцям. 

СК16. Здатність враховувати етичні засади професійної діяльності. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР01. Визначати взаємозв’язок цінностей громадянського суспільства із засадами розвитку сфери 

культури й мистецтва в Україні.  

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

ПР06. Аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для їх розв’язання.  

ПР12. Організовувати, планувати та провадити театрально-педагогічну діяльність.  

ПР16. Визначати творчі можливості та перспективи особистого розвитку, здійснювати психологічну 

саморегуляцію.  

ПР20. Організовувати та керувати професійним розвитком осіб та груп, розробляти та реалізовувати творчі 

проєкти.  

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

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

При проходженні виробничої (педагогічної) практики здобувачі освіти 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; 

- до початку практики, отримати від викладача-керівника практики 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. 
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ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Загальні методи навчання з «Виробничої (педагогічної) практики»:  

- словесні (бесіда, пояснення),  

- наочні (ілюстрація, демонстрація),  

- практичні (вправи, практичні роботи),  

- репродуктивний,  

- творчий частково-пошуковий. 

ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ (ПЕДАГОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Підготовка до виробничої (педагогічної) практики 

Тема 1.1. Принцип оформлення доку-

ментації до виробничої (педагогічної) 

практики. 

4    4 4    4 

Тема  1.2. Визначення тематики та 

напряму занять  
10    10 10    10 

Тема  1.3. Основи методології обра-

ного предмету.  
24    24 24    24 

Разом за змістовим модулем 1 38    38 38    38 

Змістовий модуль 2. Педагогічна діяльність з реципієнтами 

Тема 2.1. Графік проходження виро-

бничої (педагогічної) практики. 
10    10 10    10 

Тема 2.2. Особливості викладацької 

діяльності. 
50    50 50    50 

Тема 2.3. Проведення відкритих за-

нять. 
4    4 4    4 

Разом за змістовим модулем 2 64    64 64    64 

Змістовий модуль 3. Звітування про проходження практики 

Тема 3.1 Складання звітної докуме-

нтації. 
14    14 14    14 

Тема 3.2. Аналізування відкритого 

заняття. 
4    4 4    4 

Разом за змістовим модулем 3 18    18 18    18 

Усього годин 120    120 120    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 

керівники практики від бази та закладу освіти (викладач від кафедри). 



4  

Звітна документація з практики: 

- Звіт викладача; 

- Звіт студента; 

- Індивідуальний план та звіт проходження практики; 

- План відкритого заняття (1 шт.); 

- Конспект відкритого заняття (хід практичного заняття) (1 шт.); 

- Щоденник практики. 

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 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Загальні критерії оцінювання 

Відмінно 

90-100 

 

Студент вміє чітко систематизувати знання з усього навчального матеріалу, 

виявляє неабиякі творчі здібності, вміє реалізувати їх у викладенні теми, са-

мостійно розібраної, досконало опанованої по знайденим джерелам інфор-

мації, практично її відтворити у неординарному за формою і змістом рі-

шенні, спроможний захистити власні думки за логічно вибудованим ланцю-

жком доводів на бездоганному творчо-технічному рівні. Швидко і грамотно 

орієнтується у новому, незнайомому навчальному матеріалі, вміє вилучати 

суттєві позиції. Має високо розвинуті особисті обдарування та інтелект. 

Здатний практично застосувати освоєний матеріал, самостійно розробити 

тему практичного заняття, провести його з групою підопічних. 

Добре 

74-89 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, вміє логічно і суттєво його 

доповісти, застосувати ці знання практично, орієнтуючись при частково 

змінених ситуаціях, самостійно опрацьовувати заданий теоретичний мате-

ріал і застосовувати на практиці без втручання викладача. Демонструє  по-

вну емоційну віддачу, образне бачення, розвинуту фантазію та уяву, вільне 

володіння елементами навчальної дисципліни. При освоєнні нового матері-

алу вміє повністю зосереджуватись, самостійно   відрізняти   головну   ін-

формацію   від другорядної і активно її фіксувати, бути автором при ство-

ренні  імпровізованих  практичних  прикладів, дотримуватись високої тво-

рчої дисципліни та вимоги до себе.  
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Задовільно 

60-73 

Студент виявляє знання основних положень навчального матеріалу мину-

лих уроків, але недостатньо осмисливши, не може проаналізувати, узагаль-

нити, зробити висновки. Практично виконує завдання, дотримуючись спро-

щеної схеми, без самостійної фантазії, уяви - схематично, без побудови ло-

гічної послідовності. Новий навчальний матеріал заняття викладає невпев-

нено. Здатний практично виконати завдання на рівні копіювання без само-

стійного осмислення.  Дотримується професіонально-дисциплінарних 

норм, вміє зібрати, зосередити увагу на суті вивченого матеріалу. Проявляє 

цілеспрямованість у досягненні позитивних результатів.  

Незадовіль

но 

0-59 

Студент може розрізняти тему і частково її зміст, не заданий грамотно 

провести заняття, не володіє професійною термінологією. Може практично 

відтворити окремі фрагменти матеріалу заняття, але не може пояснити її 

методологію, має нечіткі уявлення про сутність раніше пройденого 

навчального матеріалу, виявляє здатність елементарно викласти думку, 

працює безініціативно. Частково володіє елементарною технікою 

виконання примітивних завдань. Новий навчальний матеріал на занятті 

пропонує ілюзорно, без будь-якого аналізу, не здатен відтворити на 

практиці окремі елементи пояснювальної теми. 
 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Бидарчук Е. Основи психології та педагогіки: Курс лекцій. Київ : МАУП, 2001. 168 с. 

2. Брінилі А., Десантс Б. Мистецтво бути викладачем. Київ : 2003. 142 с. 2.  

3. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навч. посіб. / О. Вишневський.– 

З-те вид., доопр. і доп.  Київ : Знання, 2008. 566 с.  
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